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Lluís Pasqual no entén per
què el públic el té tan asso-
ciat a Goldoni si, fins ara,
només n’havia fet una pro-
ducció a Catalunya (Un
dels últims vespres del
carnaval, 1985) i una al-
tra a Venècia (La famiglia
dell’antiquario, 2007).
Ara, amb Els feréstecs
(que, atès l’èxit de públic,
aquest any tornen a pre-
sentar en reposició) cons-
tatarà que no és una casu-
alitat. Ahir, en els premis
Butaca (que es concedei-
xen a partir de les votaci-
ons del públic), Lluís Pas-
qual va recollir el de millor
muntatge i el de millor di-
rector. Així, Laura Coneje-
ro es va endur el Butaca a
la millor actriu de reparti-
ment; Alejandro Andújar,
al millor vestuari, i Eva
Fernández, a la millor ca-
racterització. El sector te-
atral va assistir ahir en pes
a la Tallers pels Butaca.

Barcelona (que aspira-
va a set premis) va ser la
gran damnificada a l’om-
bra d’Els feréstecs. El dra-

ma de Pere Riera va obte-
nir el Butaca a la millor ac-
triu (Emma Vilarasau), la
millor il·luminació (David
Bofarull) i la millor compo-
sició musical (Òscar Roig).
També va tenir tres pre-
mis una peça de molt petit
format, Smiley: millor
text, millor obra de petit

format i millor actor: el jo-
ve Albert Triola, que com-
petia amb actors de llarga
trajectòria. Cal dir que
tant Barcelona com Smi-
ley han tingut segones
temporades i gira. Guillem
Clua, premi al millor text
teatral per Smiley, va cele-
brar la salut de la drama-

túrgia catalana i el fet que,
per fi, hagués trencat el
malefici i hagués aconse-
guit un Butaca, uns pre-
mis als quals ja havia estat
nominat quatre cops!

El musical T’estimo, ets
perfecte... ja et canviaré
(que prepara retorn al
Goya) va rebre els premis

al millor musical i a la mi-
llor actriu de musical
(Mercè Martínez). Toni
Viñals (actualment al Lliu-
re amb Marry me a little)
es va endur el Butaca al
millor actor de musical
per La flauta màgica (Cia.
Dei Furbi), i Lluís Villa-
nueva va rebre el de millor
actor de repartiment per
El nom (en cartell, nova-
ment al Goya). El Butaca a
l’escenografia el va rebre
El principi d’Arquímedes.

Completen el palmarès
Siena, de La Veronal (fa
uns dies Marcos Morau va
rebre el Nacional de Danza
del Ministeri), com a mi-
llor muntatge de dansa;
La dona vinguda del fu-
tur, millor familiar, millor
producció estrangera, Les
tres germanes, dirigida
per Declan Donellan, que
es va poder veure al Tem-
porada Alta el 2012. Va re-
collir el premi Narcís Puig,
de l’staff del festival, tot es-
perant que el públic conti-
nuï anant al festival a veu-
re espectacles internacio-
nals. Rosa Maria Sardà va
rebre el Butaca honorífic a
la trajectòria. ■
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La producció ‘Els feréstecs’, del Teatre Lliure, va rebre ahir cinc dels premis del
públic: al muntatge, la direcció, l’actriu de repartiment, el vestuari i la caracterització

Un detall del muntatge ‘Els feréstecs’, del Teatre Lliure, que ahir va rebre cinc premis Butaca ■ ROS RIBAS

Les produccions
més premiades
dels Butaca encara
es poden veure
en la temporada
2013/14

El govern va aprovar ahir
la creació d’un grup de tre-
ball que actualitzarà un
document existent de ba-
ses de l’Acord Nacional per
a la Cultura. Aquest acord
tracta de fixar unes bases
de consens pel que fa a te-
mes de rellevància cultu-
ral per al país. Es busca
prou consistència per fer
front als sotracs partidis-
tes. El document, un cop
finalitzat, passarà en un
termini de tres mesos al
Parlament per a la seva
aprovació. El grup de tre-

ball està format per un re-
presentant de cada partit
amb representació parla-
mentaria, els directors ge-
nerals de Cultura, un re-
presentant del Consell de
les Arts, un de l’Associació
Catalana de Municipis i
Comarques, un de la Fede-
ració de Municipis de Ca-
talunya i un de part de la
conselleria.

Entre els punts del do-
cument de treball hi ha as-
pectes que fa temps que es
treballen i altres que re-
presenten una novetat,
com ara la reformulació de
la gestió de l’1% cultural
per la qual es destinaria un
25% d’aquest ingrés a l’ad-
quisició obres d’art. Fins
ara aquest tant per cent
només es dedicava a in-
fraestructures. La compra

d’art dinamitzaria el co-
merç artístic i permetria
omplir forats en les col·lec-
cions dels museus, que
s’unificarien en una sola.

El document també
proposa buscar, al marge
del marc jurídic actual, al-
gun mecanisme per regu-
lar el patrocini i mecenat-
ge, encaminat, si això fos
possible, cap a una llei de
mecenatge equiparable a
les existents a Europa.

També es planteja en el
document el mancomuna-
ment de les biblioteques
de la diputacions i la Gene-
ralitat amb un sol carnet
d’accés i catàleg.

El document proposa la
creació del Consell Social
de la Cultura per fer partí-
cips en l’esdevenidor cul-
tural organitzacions pa-

tronals, de treballadors i
d’ensenyament.

També s’estudia la fixa-
ció d’una taxa fiscal sobre
el consum audiovisual que
aniria destinada a incenti-
var la producció audiovi-
sual. Les operadores de te-
lefonia que ofereixen ban-
da ampla pagarien 20 cèn-
tims per cada contracte.

També, com a hipòtesi,
es planteja la possibilitat
de gestió pròpia de l’IVA
sobre la cultura, que la Ge-
neralitat reduiria fins a un
5,9% de mitjana enfront a
l’actual 14,6%.

En matèria d’ensenya-
ment es planteja la cons-
titució de l’Institut Supe-
rior de les Arts, que in-
corporaria la totalitat de
llenguatges i disciplines
artístiques. ■
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Contrast d’art romànic i contemporani al MNAC ■ QUIM PUIG


