
Divendres, 11 de maig de 2012

NOU9 CULTURA EL 39

Les cinc obres finalistes es comencen a representar a l’Auditori de Calldetenes aquest divendres

El 12è Premi Unnim de Teatre atreu 
més propostes, tot i baixar la dotació
Barcelona/Calldetenes

Jordi Vilarrodà

Cinc espectacles es disputen 
a partir d’aquest divendres la 
12a edició del Premi Unnim 
de Teatre, que s’adapta a un 
entorn més difícil per als 
seus patrocinadors –l’Obra 
Social UnnimCaixa– i que es 
vol mantenir com a platafor-
ma de projecció per a noves 
companyies i espectacles. Al 
llarg de cinc setmanes con-
secutives (de l’11 de maig 
al 8 de juny, a 2/4 de 9 del 
vespre), l’Auditori-Teatre de 
Calldetenes acollirà les repre-
sentacions de les obres finalis-
tes del premi, que s’entregarà 
el 22 de juny en la gala final, 
també a Calldetenes. 

La reducció del premi per 
als guanyadors (dels 10.000 
euros dels últims anys es 
passa als 6.000 euros) no ha 
fet baixar la participació. A 
la convocatòria s’hi van pre-
sentar fins a 147 propostes 
d’espectacles de companyies 
professionals i amateurs i 
“dels gèneres més diversos, 
des del teatre de text al tea-
tre-dansa, la dansa o el teatre 
d’objectes”, explica el seu 
director artístic, Joan Roura. 
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Representants de les companyies finalistes, amb Joan Contijoch i Joan Roura, dilluns a la seu d’Unnim a Barcelona

El jurat, format per la direc-
tora i actriu Marta Angelat, 
l’actriu Mar Ulldemolins i el 
programador artístic Ramon 
Ferrer, va seleccionar d’en-
tre totes aquestes propostes 
presentades en vídeo les que 
han arribat a la fase final. 
Per primera vegada, n’hi hau-

rà dues de fora del Principat 
–una de Mallorca i l’altra 
d’Andalusia– com a exemple 
de la diversitat de proce-
dències dels participants: 
el gruix continua venint de 
Catalunya (un 60%) però 
n’han arribat de tot l’Estat 
espanyol, i també de Bèlgica i 

del Brasil. Aquest és el segon 
any que el premi s’obria fora 
del món amateur i també 
fora de l’àmbit català. 

Però aquesta obertura no 
fa perdre les arrels, i per 
això la fase final es disputa a 
Osona. També per segon any, 
i a falta d’un teatre en con-

Dia de la Dansa a la 
plaça dels Màrtirs

Vic La plaça dels Màrtirs 
de Vic es va omplir de 
públic, dissabte passat, per 
veure les exhibicions de les 
escoles de ball agrupades 
en l’associació Osona en 
Dansa, que celebraven el 
Dia Mundial de la Dansa. 
Els grups infantils al matí 
i els grans a la tarda van 
oferir dansa clàssica, con-
temporània, jazz, comèdia 
musical o hip-hop. Hi van 
participar Backstage, Thaïs, 
Dance Studio, Maria Cinta, 
El Gimnàs i Neus Gaja.

Presenten la Peça de 
l’Any dels Amics dels 
Museus d’Osona

Vic Amics dels Museus 
d’Osona presenta aquest 
dissabte la Peça de l’Any, que 
cada any posa de relleu un 
element del patrimoni de la 
comarca. En aquest cas s’ha 
escollit el retaule de Santa 
Teresa de Vic, realitzat pel 
mestre Pau Costa entre 1699 
i 1707. La presentació serà 
al mateix monestir de Santa 
Teresa, a 2/4 de 6 de la tar-
da, a càrrec de l’historiador 
Vicenç Pascual, i com a pri-
mer acte del Dia Internacio-
nal dels Museus.

dicions a Manlleu, serà l’Au-
ditori-Teatre de Calldetenes 
(“una sala mitjana, amb 
moltes bones condicions, que 
assegura la igualtat entre 
totes les companyies”, diu 
Joan Roura) el lloc on es 
podran veure les obres. “Un 
dels nostres objectius conti-
nua essent el de programar 
fora de Barcelona”, explica. 

A més del premi Unnim al 
millor muntatge teatral, cada 
grup percebrà 900 euros en 
concepte de catxet, i també 
s’entregaran mencions espe-
cials al millor actor i la millor 
actriu. Però el recorregut 
del premi no s’acaba aquí. 
Els organitzadors s’han fixat 
com a objectiu que l’obra 
guanyadora pugui fer una 
gira de representacions, i per 
això han arribat a un acord 
amb Transversal, associació 
que agrupa 14 municipis 
catalans –entre ells Vic–, per 
fer programacions culturals 
conjuntes. Transversal pro-
posarà als seus integrants la 
contractació de l’espectacle 
premiat, perquè pugui arri-
bar a més públic. “La millor 
ajuda que es pot donar, avui, 
és feina”, afirma Joan Roura. 

Malgrat els problemes, es 
treballa per garantir la con-
tinuïtat d’un premi que “era 
la nineta dels ulls de Caixa 
Manlleu”, explica Joan Con-
tijoch, president del Consell 
de Manlleu de l’Obra Social 
UnnimCaixa. “És una de les 
activitats que tenim decidit 
que segueixi”. El temps i els 
recursos diran si pot continu-
ar alçant el teló. 

TIC TEATRE

Els mallorquins Tic Teatre 
posen en escena Prova, un 
text del dramaturg David 
Auburn dirigit per Emilià 
Carilla. Dues germanes 
enterren el seu pare, un 
matemàtic que ha deixat 
escrita una fórmula que pot 
canviar el curs de la ciència. 
A partir d’aquí, sorgeixen 
dubtes, i una profunda refle-
xió sobre la veritat. Diven-
dres 11 de maig. 

LA SERDA TEATRO

De Sevilla arriba l’espectacle 
Por un ‘cuñado’ de dólares, un 
text de creació pròpia dirigit 
per José M. Peña que toca un 
tema actual: dos personatges 
es troben en un gimnàs i par-
len de la seva difícil situació 
econòmica, que té orígens 
diferents. La precarietat els 
uneix i també els portarà a 
considerar l’adopció de mesu-
res desesperades. Divendres 
18 de maig. 

LA BRAVA

La companyia La Brava pre-
senta Dos punkis i un vespi-
no, una proposta nascuda a 
l’Institut del Teatre, on ja va 
rebre un premi d’escenifica-
ció. Marilia Samper, directo-
ra, i Llàtzer Garcia signen un 
text que ens transporta a una 
benzinera perduda, la nit de 
Nadal, on hi ha dos punkis 
que només tenen un Ves-
pino... i els ha deixat tirats. 
Dissabte 26 de maig. 

DIVINAS

Carla Móra, Irene Ruiz 
i Marta Móra, cantants i 
actrius, són les integrants 
d’aquesta companyia que ja 
va pel seu tercer espectacle 
de teatre musical. Enchanté! 
és el seu títol, i també el nom 
d’un cafè imaginari al París 
dels anys 40, ocupat pels 
nazis, on malgrat tot la vida 
bohèmia i artística continua, 
i la Résistance hi fa contacte. 
Divendres 1 de juny. 

CIA. GATARO

Una nova adaptació d’Ay, 
Carmela!, la coneguda obra 
teatral de José Sanchís Sinis-
terra que Carlos Saura també 
va portar al cinema, i que va 
triomfar als premis Goya. 
La història de dos còmics de 
l’Espanya republicana que, 
en plena Guerra Civil cauen 
en mans dels franquistes, 
que els obligaran a oferir 
una humiliant representació. 
Divendres 8 de juny. 


