
es cròniques i les imatges van ser
explícites en relació amb l’ale-
gria que, davant del triomf de Ba-

rak Obama, va manifestar una part de la
societat dels EUA prou considerable per-
què l’home hi hagi estat elegit nou presi-
dent. Algú s’ha afanyat a dir que les espe-
rances de l’avui són les decepcions del
demà. És possible. De tota manera, per
molt que Obama ho faci malament o que
el seu marge d’actuació sigui mínim per
la pressió dels poders existents, pitjor que
Bush no ho pot pas fer; pitjor que abans
no pot ser. Altrament, com si es tractés de
la lletra menuda d’un contracte fabulós,
el mateix dia de la victòria del candidat
demòcrata hi va haver un referèndum a
Califòrnia amb un resultat favorable a la
prohibició del matrimoni entre homose-
xuals. I això que, amb San Francisco al
capdavant, és un estat que té una llarga
experiència de lluita pels drets dels gais i
les lesbianes.

El triomf d’Obama, però també el re-
sultat de l’esmentat referèndum, em van
fer pensar en Jennifer Beals, una actriu
que, tants anys després de Flashdance,
ha experimentat una renovada populari-
tat com a protagonista d’una sèrie televi-
siva, The L Word, a propòsit d’un grup
d’amigues lesbianes que viuen a Los An-
geles (Califòrnia). De pare negre i mare
blanca, com el nou president, Jennifer
Beals ha fet una activa campanya a favor
d’Obama. Heterosexual convicta, també
fa temps que fa campanya a favor dels
drets dels homosexuals. El cas és que,
amb intel·ligència irònica, l’actriu va
apuntar amb una frase els prejudicis per-
severants respecte al lesbianisme: «Allò
increïblement interessant és el fet que jo
he interpretat vampires, assassines i gent
moralment arruïnada sense que ningú
m’hagi preguntat mai si he tingut o no re-
serves per encarnar aquests personat-
ges.» Sí que li han preguntat en relació
amb Bette Porter, una elegant lesbiana
sense complexos que Jennifer Beals in-
terpreta amb una convicció impressio-
nant, un personatge tan ferm com atractiu
que, a la pròxima temporada de la sèrie,
no es podrà casar amb la dona de la seva
vida, després d’haver-li costat tant recu-
perar-la.

L
Jennifer Beals

la columna | IMMA MERINO
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remià de Mar ha destacat en els
últims anys per crear bones idees
que més tard han tingut un gran
ressò mediàtic. Per posar només

alguns exemples la cursa a pèl, la festa
major que té com a protagonistes els pira-
tes, o fins i tot el fet de tenir la fundació
CRAM i l’acte d’alliberament de tortu-
gues al mar són alguns dels èxits que s’ha
apuntat la ciutat. Fent un símbol futbolís-
tic, Premià de Mar és un club venedor.
Treballa amb el planter, en treu perles pe-
rò més tard les ha d’exportar perquè no les
pot mantenir. És el que ha passat amb els
premis Butaca, que tornen a casa després
de dos anys de gira.

L’elevat cost que suposava organitzar
aquest certamen va fer que des de fa tres
anys el premis Butaca siguin itinerants i
tinguin un important suport econòmic de
la Diputació. El 2006 la gala es va fer a Vi-
ladecans i el 2007 a Mataró. Precisament,
el fet que tornessin a la comarca del Ma-
resme l’any passat va fer que el retorn a
Premià de Mar es veiés complicat però fi-
nalment el dilluns 24 de novembre se ce-
lebraran els premis Butaca. Són els guar-
dons que atorga el públic i per aquest mo-
tiu són especialment «consentits» per la
gent del món del teatre i el cinema. Premià
de Mar va veure néixer aquests guardons i
durant onze anys va ser la seu de manera
ininterrompuda de la gala. Els premis van
començar amb més il·lusió que no pas re-
cursos d’un grup de gent que des de la rà-
dio municipal de Premià de Mar volien
donar un impuls al món del teatre i el cine-
ma en català. De mica en mica, els Butaca
van anar agafant embranzida: una gala
amb una posada en escena gairebé impe-
cable i els guions atrevits i la presentació a
càrrec de Toni Martín i Glòria Cid són al-
guns dels seus valors afegits.

La majoria de nominats assisteixen als
premis perquè cauen en dilluns, dia en què
no es fan funcions teatrals i per aquest mo-
tiu encara tenen més valor. Amb el nou
format, l’Associació Premis Butaca volia
fer arribar les urnes a moltes més pobla-
cions i així disposar de més recursos per-
què hi hagi més votacions. També es pot
emetre el vot a través d’internet. Aquests
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guardons, a més de premiar els millors
muntatges artístics, també serveixen per
reconèixer les trajectòries de tota una vida
dedicada al teatre o al cinema.

Aquest any es concediran les Butaques
d’Honor als Germans Salvador, veterana
empresa d’escenografia, i al director Ri-
card Salvat. Enguany, la primera copro-
ducció dels centres d’arts escèniques de
Salt-Girona, Reus i Terrassa, El silenci
del mar, ha sumat fins a set nominacions
dels premis Butaca. La coproducció és
una adaptació de l’obra de Vercors sobre
les contradiccions d’un intel·lectual nazi
en l’ocupació francesa de la Segona Guer-
ra Mundial. Què va passar quan Nora va
tancar la porta, una producció del TNC
dirigida per Carme Portaceli, és la segona

obra que ha aconseguit més nominacions
(6), seguida de la peça Germanes  (5), de
Carol López. Pel que fa als musicals, des-
taquen les candidatures de Boscos endins 
(3) i les dues possibles butaques de Caba-
ret. La 14a edició dels premis Butaca des-
taca com a millors muntatges teatrals
2666 (l’adaptació de la novel·la pòstuma
de Bolaño), Com pot ser que t’estimi tant,
(l’aventura de T de Teatre amb Daulte),
Germanes, La nit just abans dels boscos i
Què va passar quan Nora... Pel que fa a
cinema, Barcelona un mapa (l’adaptació
que Ventura Pons va fer de l’obra de Llu-
ïsa Cunillé) acumula cinc de les dotze no-
minacions. Per primer cop en els premis,
es nomina un espectacle familiar, OVNI,
de Farrés Brothers Cia.

Els Butaca tornen a casa
la contra | ADELA GENÍS

Els premis tornen a Premià de Mar, a la ciutat on van néixer, per celebrar la 14a edició

Els premis Butaca tornen a Premià de Mar després de dos anys. / ORIOL DURAN


