
‘El rap de Lady M.’, de Projecte Vaca
Projecte Vaca, associació de creadores 
escèniques amb seu a Barcelona, posa en 
escena un text de Laura Freijo dirigit per 
Ariadna Martí que trasllada l’univers sha-
kesperià a un plató de televisió. El mal-
tractament de les dones (Lady Macbeth, 
víctima del Rei) és l’eix de l’obra. Dissab-
te 4 de juny, 10 nit.

Les obres finalistes es podran veure des d’aquest divendres a l’Auditori-Teatre de Calldetenes

El Premi Unnim de Teatre inicia una 
nova etapa obert al món professional
Calldetenes

Jordi Vilarrodà

La línia que separa el teatre 
amateur i el professional és 
cada vegada més prima. Per 
això, després de deu anys de 
trajectòria destinada única-
ment al món dels aficionats, 
el Premi Unnim de Teatre 
(abans Premi Caixa Manlleu) 
s’ha obert també a les compa-
nyies, actors i directors que 
s’hi dediquen plenament. 
Les cinc obres finalistes, que 
a partir d’aquest divendres 
es comencen a representar 
a Calldetenes, reflecteixen 
aquesta dualitat. 

Operetta, de la companyia 
Cor de Teatre; El rap de Lady 
M., de Projecte Vaca; El mal 
menor, de Los Corderos SC; 
La marca preferida de les 
hermanas Clausman, de la 
companyia Tantarantana, 
i Flirt, de Guillem Albà & 
Always Drinking són els 
espectacles que es podran 
veure els dies 3, 4, 10, 11 i 12 
de juny a l’Auditori-Teatre. 
L’elecció d’un sol escenari, a 
Calldetenes, en lloc de repar-
tir les obres per diferents 
teatres osonencs com s’havia 
fet fins ara es va adoptar 
perquè totes les companyies 
tinguessin les mateixes con-
dicions tècniques a l’hora de 
presentar la seva proposta 
davant del jurat. Les sessions 
són totes a les 10 de la nit, 
excepte l’última, que serà a 
les 7 de la tarda. 

Joan Roura, director del 
Premi Unnim de Teatre, creu 
que calia “incidir en el sector 
teatral on més falta feia”. I 
aquest no és únicament el 
del teatre amateur, sinó el 
de les companyies petites 
que intenten produir espec-
tacles professionals “en un 
moment de penúries econò-
miques”. Joan Roura destaca 
que “el teatre d’aficionats 
està canviant molt”, i cada 
vegada és més freqüent que 
recorri als professionals per 
a determinades funcions –la 
direcció, per exemple– com 
també és habitual que actors 
que aspiren a ser professio-
nals participin en companyi-
es o espectacles amateurs. 
“La frontera no és tan clara”. 
Un exemple és la primera 
obra, Operetta, que compta 
amb direcció professional 
però amb participants total-
ment amateurs i en canvi 
s’està representant al TNC. 
De les 125 propostes que 
s’han rebut aquest any, un 
80% corresponen a professi-
onals. 

‘Operetta’, de Cor de Teatre
Jordi Purtí dirigeix aquest espectacle, 
protagonitzat per un grup de 26 cantants-
actors amateurs de Banyoles. Del piano 
que hi ha a l’escenari al principi, tot sol, 
en surten personatges del teatre (actors, 
directors, tramoistes...) que presenten al 
públic històries relacionades amb el món 
de l’òpera. Divendres 3 de juny, 10 nit.

‘La marca...’, de Cia. Tantarantana
La marca preferida de las hermanas Claus-
man és la història de dues germanes 
argentines emigrades a Catalunya i que 
viuen recloses a casa seva, perseguides 
encara pels horrors de la dictadura del seu 
país. Maria Rodríguez i Ariadna Pastor, 
sota la direcció de Glòria Balanyà, inter-
preten l’obra. Dissabte 11 de juny, 10 nit.

‘El mal menor’, de Los Corderos
David Climent, Pablo Molinero i Nacho 
Vera són els integrants de Los Corderos 
SC, que presenta la seva última creació. 
El mal menor és una anàlisi satírica i a un 
ritme veloç de les formes de seducció del 
poder, tot sovint lligades a la manipulació 
dels mitjans de comunicació. Divendres 
10 de juny, 10 nit.

‘Flirt’, de G. Albà & Always Drinking
Un altre espectacle dirigit per Jordi Pur-
tí, que aquesta temporada ja s’ha pogut 
veure al Cirvianum de Torelló. L’actor 
Guillem Albà i els músics de l’Always 
Drinking Marching Band presenten la 
història d’en Marcel, l’home que crea un 
espectacle per buscar el seu amor. Diu-
menge 12 de juny, 7 tarda.

Calldetenes

J.V.

Les cinc companyies finalistes s’hi juguen 
el Premi Unnim de Teatre, el més ben dotat 
de Catalunya, amb 10.000 euros per als gua-
nyadors. També es concedeix un premi per 
votació dels espectadors, amb 3.000 euros. Pel 
sol fet de participar en el certamen, cada com-
panyia rebrà 900 euros. El jurat farà públic el 
veredicte el dia 26 de juny, en una gala que 
tindrà lloc també a Calldetenes. En properes 
edicions, a part de la dotació econòmica, no 
es descarta premiar els guanyadors “amb 
una gira, que seria l’autèntic premi”, explica 
Joan Roura. L’obertura de la convocatòria ha 
fet que arribessin propostes no solament de 
Catalunya sinó d’altres comunitats, i també 
una de l’Argentina. 

ELS CINC FINALISTES

Janot Carbonell 
presenta a Ripoll   
un Romeo i Julieta 
amb actors i titelles
Ripoll El Teatre Comtal de 
Ripoll acollirà aquest dis-
sabte a les 10 del vespre la 
representació de l’obra El 
karma de Romeo i Julieta, un 
espectacle fet amb actors 
de teatre i titelles, dirigit 
pel ribetà Janot Carbonell i 
a càrrec de la companyia D. 
Puckxinel·lis. Basada en el 
clàssic de Shakespeare, és 
una versió del mite feta amb 
actors i titelles, on la música 
també hi té un paper relle-
vant. Les desventures dels 
dos actors més enamorats de 
la història del teatre, lluitant 
per evitar el destí cruel que 
els espera, que seria el karma 
que no es poden treure de 
sobre. L’obra es va estrenar 
el juny del 2010.

Off Broadway 
presenta ‘Fame’  
al Cirvianum,  
aquest diumenge
Torelló L’escola de dansa i 
teatre musical Off Broadway, 
de Manlleu, presentarà diu-
menge al Teatre Cirvianum 
una versió del conegut musi-
cal Fame, que els alumnes del 
centre han estat treballant 
durant el curs. En la produc-
ció hi intervenen alumnes 
de tots els nivells, des de 4 
anys fins a 38, portats per 
un equip que coordina Núria 
Castells, directora d’Off-Bro-
adway. Patrícia Medina s’ha 
fet càrrec de la dramatúrgia 
i la interpretació; Antoni 
Font, del cant i el disseny 
de so i llum; Andrés Gómez, 
de les coreografies i maqui-
llatge, i Karina Amato, de 
les coreografies infantils. La 
representació és a les 6 de la 
tarda.

Sant Hipòlit obre 
la convocatòria 
del segon Concurs 
de Teatre d’Humor
Sant Hipòlit de Voltregà 

Fins al 15 de juliol està 
oberta la convocatòria per 
al segon Concurs de Teatre 
d’Humor de Sant Hipòlit. El 
certamen està obert a compa-
nyies no professionals amb 
seu a Catalunya, que han de 
presentar un text que pugui 
considerar-se dins dels parà-
metres del teatre humorístic. 
Les quatre obres que quedin 
finalistes es representaran 
al teatre de Sant Hipòlit, el 
proper mes d’octubre. L’obra 
guanyadora tindrà un premi 
de 1.600 euros, a més dels 
guardons a millor actor, 
millor actriu i millor direc-
ció. La inscripció es pot fer 
al web <www.santhipolitde-
voltrega.cat>.

Divendres, 3 de juny de 2011
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El millor premi 
del teatre català


