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'El mestre i Margarida' triomfa als premis Butaca

Ramon Madaula i Rosa Maria Sardà obtenen els guardons del públic com a millors actors de
teatre per 'Calígula' i 'Wit'

Redacció, PREMIÀ DE MAR

El mestre i Margarida', espectacle dirigit per Xicu Masó i estrenat al Teatre Lliure durant el
Festival Grec, va guanyar ahir el premi Butaca com a millor espectacle de la temporada, després
de les votacions dels espectadors.
La desena edició dels premis Butaca es va celebrar ahir a la nit a Premià de Mar, al Pavelló d'Esports,
en una gala en què es van donar a conèixer els guanyadors de les 16 categories de teatre i les 4 de
cinema que conformen el palmarès.

L'obra guardonada, produïda per l'Estona Opaca, està basada en un text de Mikhaïl Bulgàkov, i és una
sàtira sobre l'estalinisme.

Ramon Madaula, per Calígula, i Rosa Maria Sardà, per la seva tornada al teatre amb Wit, van rebre els
guardons de millor actor i millor actriu, respectivament, mentre que Xavier Albertí va rebre el guardó a la
millor direcció per Vianants. El musical No són maneres de matar una dona va guanyar dues de les tres
categories dedicades a aquest gènere, el de millor muntatge i el de millor actor, per a Ivan Labanda,
mentre que la millor actriu de musical va ser Marta Marco per La Perritxola.

L'espectacle de la Sala Beckett 4 D Òptic també va aconseguir dos premis, el de millor espectacle de
petit format i el d'actor de repartiment, per a Jordi Rico. El premi a la millor actriu de repartiment va ser
per a Francesca Piñón per Primera plana, mentre que Barcelona: mapa d'ombres, de Lluïsa Cunillé, va
ser reconegut com el millor text teatral, així com la millor il·luminació. Pel que fa a la dansa, la producció
de la Companyia Metros que dirigeix Ramon Oller, Carmen, estrenada al Festival de Peralada, va ser
l'espectacle escollit. El premi a la millor escenografia va anar a parar a mans de Paco Azorín pel seu
treball a Lear.

Cinema
Pel que fa a l'apartat de cinema, els guanyadors de les categories de millor actor, actriu i pel·lícula van
ser, de manera unànime, per A la ciutat, de Cesc Gai, protagonitzada per Eduard Fernández i Mònica
López.
La gala dels premis Butaca va acollir prop de 800 persones entre convidats i públic, que a més van
gaudir de les actuacions de Pep Bou, Monti & Cia, Pavlovsky, Carles Flavià i fragments dels espectacles
No són maneres de matar una dona i Maca per favor les postres.
Els habituals premis honorífics van ser per als directors Iago Pericot (per la seva trajectòria professional)
i Esteve Polls i per a l'actriu Montserrat Salvador (per tota una vida dedicada al teatre). 

Mònica López recollint el premi atorgat A la ciutat, de Cesc Gai
Josep Soteras
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