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‘Barcelona’ i ‘Els feréstecs’, les
principals nominades als Butaca

L.S.

BARCELONA. La gala d’entrega de la
18a edició dels Premis Butaca tindrà
lloc el 3 de desembre al Teatre Naci-
onal, però ahir al vespre es va cele-
brar amb una festa la presentació
dels nominats i l’inici de les votaci-
ons a través de la web dels premis.
Els principals guardons de teatre,
de votació popular, ja han preselec-
cionat les obres candidates, reparti-
des en 19 categories. En nombre de
nominacions, amb 7 cadascuna,
Barcelona i Els feréstecs són les
obres que estan més ben situades
per ser les guanyadores de la nit.
Després ve el musical T’estimo, ets
perfecte... ja et canviaré, amb 5 can-
didatures, i amb 4 empaten El nom,
L’onada, La Bête, Smiley i El princi-
pi d’Arquimedes.

La gala dels Premis Butaca, pre-
sentada per uns àcids Glòria Cid i
Toni Martín, reuneix cada any el
públic més expert i els professionals
del teatre, que fan gala d’un fair play
entranyable. Aquest any s’hi convi-
darà els directors nominats: Lluís
Pasqual, Joel Joan, Guillem Clua,
Pere Riera i Oriol Broggi, entre d’al-
tres. Com a candidats al Butaca al
millor text teatral hi haurà Josep
Maria Miró, Guillem Clua, Jordi Ca-
sanovas i Esteve Soler. Els premis

també inclouen categories actorals,
musicals, de dansa, de teatre famili-
ar i de diferents aspectes tècnics.

Les produccions internacionals
que han arribat a la final són Juicio
a una zorra, de Miguel del Arco; Les
tres germanes, de Declan Donellan,
i The Master and Margarita, de Si-
mon McBurney. Una de les novetats
serà que el premi d’honor passa a te-
nir el nom de Premi d’Honor Anna
Lizaran en homenatge a l’actriu,
que va morir al gener i que havia
guanyat set premis Butaca.e

Rosa Renom i Laura Conejero,
entre les actrius nominades. R. RIBAS

ARTS ESCÈNIQUES

Els nous talents
europeus despunten

al festival Sâlmon

LAURA SERRA

BARCELONA. Sense l’atenció cons-
tant dels focus, el centre de creació El
Graner treballa per connectar Barce-
lona i els seus creadors amb la dan-
sa que s’està fent a les principals ca-
pitals d’Europa. El projecte, liderat
pel Mercat de les Flors juntament
amb dinou cases de dansa més, s’ano-
mena Modul-Dance i el seu aparador
a Barcelona és el Festival Sâlmon: el
lloc on s’uneix els nous talents que
despunten en l’escena internacional.

Des del cap de setmana passat i
fins al 3 de novembre, la programa-
ció del Sâlmon convida una vintena
d’artistes i companyies a mostrar el
seus treballs. La majoria han fet re-
sidència a El Graner o bé han treba-
llat part del seu espectacle a Barce-
lona. “No volem comprar un bolo, si-
nó teixir una relació artística entre
els creadors i la ciutat, i entre els cre-
adors i els artistes locals”, diu la co-
missària del cicle, Elena Carmona.
Aquesta voluntat de crear connexi-
ons és evident aquest any en una
programació de primera línia que
uneix tàndems artístics, com el de
Sònia Gómez i l’anglesa Lucy Sugag-
te –que ballaran el disc electrònic de
James Holden (25 d’octubre)– i l’ex-

pert en improvisació Jurij Konkar
–que interpretarà en directe Les va-
riacions Goldberg amb el músic Da-
ni Espasa (30-31 d’octubre)–. Avui
i demà es podrà veure el nou espec-
tacle d’El Conde de Torrefiel, mes-
cla d’arts visuals, moviment i litera-
tura, un collage del qual també beu
Alessandro Sciarroni. Els mateixos
dies actuaran Diego Anido i Sebas-
tián García Ferro (27-28 d’octubre).

Aquesta setmana les propostes
són d’arrel performàtica i la setma-
na vinent el moviment pren impor-
tància. Guy Nader presentarà dues
peces (una amb Maria Campos i l’al-
tra amb el b-boy Mickael Marso Ri-
viére). Martin Kilvady (Les Slovaks)
ha treballat amb Jurij Konjar du-
rant dues setmanes la composició
instantània i mostraran el resultat
de la seva recerca amb públic (30-31
d’octubre). El solo d’Eugénie Rebe-
tez i els grecs Aerites Dance Com-
pany tancaran el festival.e

Planites (viators-errants) és l’obra que presenta
l’última sensació grega, Aerites Dance. MERCAT FLORS

Connexió
El Mercat de
les Flors lidera
un projecte
amb 19 cases
de dansa més


