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La festa dels Butaca, cele-
brada ahir a la nit al pave-
lló de Premià de Mar, la
ciutat on van néixer fa ca-
torze anys, va concedir a la
producció de La Villaroel
Germanes els premis al
millor muntatge teatral, el
millor text (Carol López) i
la millor actriu de reparti-
ment (Maria Lanau), i amb
tres dels setze guardons
previstos en categoria tea-
tral va ser l’obra més apre-
ciada pel públic. Boscos
endins, el muntatge de Da-
goll Dagom estrenat a
Temporada Alta l’any
2007, va emportar-se el
premi al millor musical, en
detriment sobretot de Rud-
digori o la nissaga mal-
eïda, en què el banyolí Al-
bert Mora era responsable
dels arranjaments musi-

cals, que no va obtenir al
final cap premi en les qua-
tre categories en què esta-
va nominat. El millor
muntatge de petit format,
segons el criteri dels més
de 7.000 espectadors que
han votat en aquesta edi-
ció, un rècord de participa-
ció, ha estat La forma de
les coses, una coproducció
del Teatre Lliure i La Tro-
ca que es va endur també el
reconeixement a la millor
direcció, per a Julio Man-
rique, i el guardó al millor
espectacle de dansa el va
recollir Art Trànsit Dansa
per El salt de Nijinski.

El premi al millor actor
va ser per a Pere Arquillué
i la seva interpretació a El
silenci del mar, una copro-
ducció del CAET, el
CAER i El Canal de Giro-

na i Salt, que va ser reco-
neguda també amb el Bu-
taca a la millor il·lumina-
ció, de Nani Valls. Lluïsa
Castell va ser elegida pel
públic com la millor actriu
per Què va passa quan la
Nora..., que va donar tam-
bé el premi al millor actor
de repartiment, Manel
Barceló. En el gènere mu-
sical, els intèrprets elegits
van ser Víctor Masán, per
Cabaret (la gironina Mar-
ta Ribera no va poder com-
pletar el doblet) i Anna
Moliner, per Boscos en-
dins. El llibertí es va con-
formar amb el premi al mi-
llor vestuari, una creació
de Montse Amenós; Com
pot ser que t’estimi tant,
amb el d’escenografia, per
a Jon Berrondo, i la música
d’Albert Guinovart per A

la Toscana va endur-se el
Butaca a la millor compo-
sició original. Obres com
ara Soterrani, de Josep M.
Benet i Jornet; 2666,
d’Àlex Rigola, i Le mani
forti, de Marco Calvani,
no es van endur al final cap
dels premis als quals aspi-
raven. En canvi, ja tenien
assegurat el seu Butaca els
Germans Salvador, per to-
ta una vida dedicada al tea-
tre, i Ricard Salvat, que va
rebre el premi honorífic a
la seva trajectòria. Pel que
fa als premis de cinema,
els espectadors van elegir
El orfanato, de Juan Anto-
nio Bayona, com la millor
pel·lícula catalana, i Josep
Maria Pou, per Barcelona,
un mapa, i Aina Clotet, per
53 días de invierno, com
els millors intèrprets.

«Germanes», de Carol López, rep el
premi Butaca al millor muntatge

Pere Arquillué va obtenir el de millor actor i Julio Manrique, el de millor direcció

Germanes, amb l’olotí Marcel Borràs al repartiment, en una funció al Teatre Municipal de Girona l’octubre passat. / M. RUIZ

● Germanes, escrita i dirigida per
Carol López, va guanyar ahir el pre-
mi Butaca al millor muntatge teatral
durant la festa de lliurament de la ca-

EL PUNT / Premià de Mar torzena edició dels premis de teatre i
cinema de Catalunya, que decidei-
xen els mateixos espectadors votant
a través d’internet. Pere Arquillué,
per El silenci del mar, i Lluïsa Cas-

tell, pel seu paper a Què va passar
quan la Nora..., van rebre els premis
a la millor interpretació, i Boscos en-
dins, de Dagoll Dagom, el del millor
espectacle musical.

El barceloní Juan Goytisolo rep el
Premio Nacional de las Letras
● Madrid. L’escriptor barceloní Juan Goytisolo va
rebre ahir el Premio Nacional de las Letras Españo-
las, concedit pel Ministeri de Cultura i dotat amb
40.000 euros, en reconeixement a la seva sòlida tra-
jectòria. Goytisolo acabava d’arribar de Mèxic
quan va rebre la notícia, i va decidir anar a fer un
passeig, detall que revela la tranquil·litat amb què
se sol prendre els premis, entre els quals hi ha el
Raixid Mimumi de París a la Tolerància i la Lliber-
tat (1995), l’Octavio Paz de Literatura a Mèxic
(2002) i el Juan Rulfo de Literatura Llatinoameri-
cana (2004). Establert a Marràqueix des de fa anys i
gran coneixedor de la cultura àrab, Goytisolo va
néixer el gener de 1931 a Barcelona i és germà del
poeta José Agustín, mort el 1999, i de Luis Goyti-
solo. Publicades les seves primeres novel·les, Jue-
gos de manos (1954) i Duelo en el paraíso (1955),
l’autor, de qui Galaxia Gutenberg/Círculo de Lec-
tores està editant les obres completes, va treballar a
París com a assessor literari de Gallimard. És autor
d’una àmplia obra, en què figuren novel·les, assa-
jos, memòries i llibres de viatges. El seu últim lli-
bre, publicat fa pocs mesos i amb què retorna a la
ficció, és El exiliado de aquí y allá. / AGÈNCIES

El ral·li fotogràfic del Gironès rep més
de cinquanta participants
● Girona. El 16è Concurs Fotogràfic del Gironès, or-
ganitzat diumenge passat en format de ral·li pel
Consell Comarcal del Gironès, l’Agrupació Foto-
gràfica de Salt i els Amics de la Fotografia de la
Vall de Llémena, va tenir un total de 55 partici-
pants, que van haver de captar imatges sobre quatre
temes: la Fira del Pa i de la Xocolata de Sant Grego-
ri, els campanars del Gironès, les fonts de la comar-
ca i el mobiliari urbà. Els premis del concurs es lliu-
raran el dijous 11 de desembre a la seu del Consell
Comarcal del Gironès (20h). / X.C.

El Museu de l’Empordà de Figueres
prorroga l’exposició d’Albert Gusi
● Figueres. El Museu de l’Empordà de Figueres ha
prorrogat fins al 14 de desembre l’exposició Estudi
d’aproximació a una geografia cultural catalana,
en la qual Albert Gusi (Castellbisbal, 1970) presen-
ta 31 fotografies de persones prou conegudes al
país retratades en espais naturals que podrien haver
estat a l’origen del seu cognom, des de Roca (Maria
Mercè), Gorgues (Maria), Tresserras (Juan Ma-
nuel), Serra (Màrius) o Torrent (Ferran). / EL PUNT

fe d’errades

● En l’edició d’ahir, a la pàgina 47, s’anunciava
que l’espectacle de percussió Stomp es podria veu-
re a l’Auditori de Girona entre l’11 i el 14 de de-
sembre, i en realitat també hi ha programada una
funció per al dia 10, de manera que es faran un total
de cinc funcions. Ladel dia 10 és a les 9 de la nit.


