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TEATRE La Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure de Montjuïc va acollir ahir la dissetena edició dels Premis Butaca de Teatre, uns guardons
per votació popular, enguany amb rècord de participació, 11.000 vots. Operetta, del manresà Jordi Purtí, i la interpretació de l’esparreguerina Anna
Lizaran a Agost, van tenir premi. A les portes van quedar el manresà Xavier Mestres, la igualadina Lloll Bertran i l’urgellenc Roger Casamajor



Els premis Butaca, que s’ator-
guen per votació popular, van pre-
miar ahir el muntatge Operetta,
creat i dirigit pel manresà Jordi
Purtí, i interpretat per la Compa-
nyia Cor de Teatre. Operetta, a
més, estrenava guardó dels Buta-
ca: la categoria a millor espectacle
familiar. L’obra –una producció
d’El Canal i Simfònics que ja té al
sac un altre premi també per vo-
tació popular, l’Unnim– compar-
tia nominació amb el musical Ge-
ronimo Stilton, que arriba aquest
cap de setmana a Manresa i que va
recollir tres del sis premis a què as-
pirava, entre els quals el de millor
musical. L’altre nom guardonat
de la Catalunya central va ser l’es-
parreguerina Anna Lizaran, pre-
miada com a millor actriu pel
muntatge Agost.

La resta de representació escè-
nica d’aquestes comarques es va
quedar sense butaques. Ni la igua-
ladina Lloll Bertran (nominada a
millor actriu musical per Geroni-
mo Stilton), ni el manresà Xavier
Mestres (que aspirava a recollir
premi al millor espectacle musical
i al millor actor musical per Killer),
ni l’urgellenc Roger Casamajor
(nominat com a millor actor de
teatre de repartiment per Pedra de
Tartera) van poder recollir guardó.

La gala de la 17a edició dels Pre-
mis Butaca de Teatre de Catalu-
nya –dissenyada pel manresà Da-
vid Pintó– es va celebrar ahir a la
Sala Fabià Puigserver del Teatre
Lliure de Montjuïc, amb la pre-
sència d’unes 500 persones.  Agost,
Coses que dèiem avui, Geronimo
Stilton i Nit de Sant Joan van ser les
propostes escèniques que van re-
collir més premis. 

El muntatge Agost va ser reco-
negut amb tres dels sis guardons
als quals aspirava: com a millor
muntatge, millor actriu (Anna Li-
zaran) i millor escenografia (Max
Glaenzel). Coses que dèiem avui,
també nominat a sis categories, es
va endur tres butaques: millor
muntatge de petit format, millor
direcció (Julio Manrique) i millor

actor de repartiment (Oriol Gui-
nart). Dues produccions musicals
van guanyar també tres premis
cadascuna: Geronimo Stiltones va
imposar en les categories de millor
espectacle musical, composició
musical (Manu Guix) i caracterit-
zació (Toni Santos); i Nit de Sant
Joan es va emportar els Butaca per
al millor actor musical (Jordi Llor-
della), actriu musical (Annabel
Totusaus) i millor vestuari (Mont-
se Amenós i Isidre Prunés). 

El premi al millor actor va ser
per a Pere Arquillué per Primer
Amor, i Victòria Pagès com a mi-
llor actriu de repartiment per Tru-
ca un inspector. La Butaca al millor
text va ser per a Jordi Casanovas,
autor d’Una Història Catalana; i
Albert Faura amb Pluja constant es
va endur  el guardó de millor il·lu-
minació. En l’apartat Altres Disci-
plines, el premi va recaure en Sa-
garra dit per Rosa Maria Sardà;
com a millor producció de l’Estat
es va premiar el muntatge de dan-
sa Autoretrato, de María Pagés;  i
Persona, Marilyn, de Krystian
Lupa, va guanyar com a millor es-
pectacle estranger. En  dansa,  el
premi  al millor  muntatge se’l va
endur la coreografia Belmonte,
de la Cia. Gelabert-Azzopardi. El
guardó honorífic va ser per al fo-
tògraf d’escena Ros Ribas.
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«Operetta», del manresà
Jordi Purtí, guanya el premi
Butaca a l’espectacle familiar 
L’esparreguerina Anna Lizaran s’endú el guardó a la millor actriu per

Agost Geronimo Stilton, amb text d’Enric Llort, el de millor musical



Un muntatge de llarg recorregut
que es va estrenar el maig passat

Operetta és la culminació d’un
projecte que va començar el

1996 amb l’estrena de Hop!era. El
muntatge es va estrenar a Girona,
el maig; va fer estada al TNC i al
Poliorama; s’ha programat en cinc
funcions al Temporada Alta i el 21
de desembre es veurà al Liceu.



LA CLAU

IMATGE PROMOCIONAL/ARXIU T.M.R./JDAVID RUANO/TNC/ARXIU MIREIA ARSO/COMEDIA/

ELS GUANYADORS Una imatge de l’espectacle Operetta El director
manresà Jordi Purtí El personatge de Geronimo Stilton, de promoció del
musical al teatre Kursaal de Manresa. Anit, l’espectacle musical es va
emportar un total de tres premis L’actriu esparreguerina Anna Lizaran, a
l’obra Agost
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L’olesà Pep Montoya és l’autor
del cartell de la temporada 2012 de
La Passió d’Olesa, que es presen-
tarà el proper divendres. Mon-
toya serà el primer autor local, de
reconegut prestigi, que es farà càr-

rec d’explicar el drama sacre a
través de la seva obra. Doctor en
Belles Arts per la Universitat de
Barcelona, des de La Passió s’ha
pensat en Pep Montoya, un artis-
ta olesà, pel fet que la temporada
2012, expliquen des de l’entitat, es
commemorarà «el 25è aniversari
de la inauguració del teatre», des-
prés que un incendi destruís l’an-
tic, el 23 de febrer de 1983. Des de
l’any 1987, quan es va reinaugurar
l’equipament, la Passió va pro-
moure una nova línia de cartells

per a promocionar l’espectacle.
Cada temporada la imatge és obra
d’un pintor contemporani català
diferent. Fins ara l’han signat ar-
tistes com Antoni Tàpies, Josep
Maria Subirachs, Joan Pere Vila-
decans, Josep Guinovart, Pere-
jaume o Jaume Muxart. Al llarg dels
anys, La Passió ha pogut recopilar
un important i molt valuós fons
d’art. La temporada 2012 del dra-
ma sacre olesà tornarà als esce-
naris de l’11 de març al 22 d’abril,
en nou sessions. 
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La Passió d’Olesa segons Pep Montoya
L’artista serà el primer

olesà a signar el cartell del
drama sacre. Es commemora
el 25è aniversari del teatre



OBRA SOCIAL LA CAIXA

L'exposició Impressionistes. Mestres
francesos de la col·lecció Clark, que es pot
veure a CaixaForum Barcelona fins al 12
de febrer, ha batut rècords en el seu primer
cap de setmana amb més de 10.500
visitants. La mostra presenta obres
mestres de finals del segle XIX i principis
del XX, des dels paisatges naturalistes dels
artistes de l’Escola de Barbizon, a un
excepcional grup de pintures dels pintors
més destacats de l’època Manet, Monet,
Pissarro, Sisley, Degas, Morisot i Renoir.



La mostra «Impressionistes»
bat rècords de públic el seu
primer cap de setmana
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