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CULTURES 

ELS EXILIS COM A EIX CENTRAL. La tercera temporada de
l'Espai Memòries va tancar el cap de setmana amb
l’assistència de més de 200 persones als actes musicals i
poètics celebrats al Museu Comarcal de Manresa. Dissabte a la
tarda, prop de 80 persones van gaudir de la interpretació de
l’obra per a violoncel i piano de Pau Casals amb Katia Michel, al
piano, i Peter Schmidt, al violoncel. Diumenge al matí, més de
cent persones van escoltar Les veus de l’exili, un recital
essencialment poètic de l’obra d’autors catalans exiliats, entre
els quals Amat-Piniella, amb Els Cercles (1944)



La tercera temporada de
L’Espai Memòries es clou
amb més de 200 persones

A.M.

Els Feréstecs, l’obra de Carlos
Goldoni dirigida per Lluís Pas-
qual, es va erigir ahir en la gran
guanyadora dels Premis Butaca,
que s’atorguen per votació popu-
lar. El muntatge del Teatre Lliure es
va endur cinc dels vuit guardons
als quals aspirava, entre aquests
dues de les categories més desta-
cades, millor obra i millor direcció.
També es va emportar els premis
a la  millor actriu de repartiment
(Laura Conejero); millor vestuari
(Alejandro Andrújar) i millor ca-
racterització (Eva Fernández). 

Els guardons, que es van lliurar
ahir a la nit a la Sala Tallers del Tea-
tre Nacional de Catalunya, també
van reconèixer el musical La dona
vinguda del futur com a millor
muntatge familiar. L’obra la pro-

tagonitzava la surienca Beth Ro-
dergas i tenia en l’esparreguerina
Marta Puig (Lyona), l’autora de la
imatge de l’espectacle. Qui es va
quedar sense premi va ser el dra-
maturg manresà Esteve Soler, no-
minat a millor text teatral per Con-
tra l’amor, un guardó que va anar
a parar a Guillem Clua per Smiley.
Aquesta obra va aconseguir tres
dels quatre premis als quals esta-
va nominada: a més del text, el pre-
mi al millor actor teatral (Albert
Triola) i al millor espectacle de pe-
tit format. Pel que fa a Barcelona,

(nominada a set premis), es va en-
dur el guardó a la millor actriu tea-
tral (Emma Vilarasau); millor il·lu-
minació (David Bofarull) i millor
composició musical (Òscar Roig).
El musical T’estimo, ets perfecte... ja
et canviaré va guanyar les de mi-
llor musical i la de millor actriu de
musical (Mercè Martínez). Toni Vi-
ñals es va endur el Butaca a millor
actor de musical per La flauta
màgica (Cia. Dei Furbi), i Lluís Vi-
llanueva el de millor actor de re-
partiment per El Nom. El principi
d'Arquímedes va obtenir el guardó
de millor escenografia; Siena, el de
millor espectacle de dansa; i Les
tres germanes, dirigida per De-
clan Donellan, el de millor pro-
ducció espanyola o estrangera.
Rosa Maria Sardà va ser distingi-
da amb el guardó honorífic.
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«Els Feréstecs» s’emporta
cinc Butaca, que premien
«La dona vinguda del futur»
El musical, amb la surienca Beth Rodergas, s’endú el guardó al millor

muntatge familiar «Smiley» obté tres premis de quatre nominacions



El centre cívic Selves i Carner (c. Bernat Oller, 14-16) acull la 8a edi-
ció del cicle d'exposicions fotogràfiques «Joves creadors», organitzades
per Foto Art Manresa i que formen part d’un programa de divulgació
de les arts visuals amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i la
Diputació de Barcelona. Aquesta vegada es presenta l’obra de Gerard
Barnaus, Laia Borras, Laura Estrada i Sarah Rodríguez. L’exposició re-
uneix una quarentena de fotografies, 10 de cada autor, i es podrà visi-
tar fins al 20 de desembre de dilluns a divendres, de 16 a 21 h. 
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El Selves i Carner acull fins al dia 20
la mostra de quatre joves fotògrafs

FOTOGRAFIA

Guillem Clua aconsegueix el
premi al millor text teatral per
«Smiley». Esteve Soler estava
nominat per «Contra l’amor»

Breus

Més de 500 obres de 87 autors
com Joan Colom, Català-Roca,
Pepe Encinas, Joan Fontcuber-
ta, Toni Catany o Humberto Ri-
vas s’exhibeixen a La Virreina en
la mostra A cop d'ull, que re-
passa la producció fotogràfica
que en l’última dècada va con-
tribuir a la cultura visual de Bar-
celona.
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La cultura visual de
Barcelona, en una
mostra a La Virreina
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El Govern ha aprovat la creació
del grup de treball que actualitza-
rà el document preliminar de ba-
ses de l’Acord Nacional per a la
Cultura, que va ser redactat el
2011, per sotmetre’l novament a
debat. En un termini màxim de sis
mesos, el grup de treball analitza-
rà el text per proposar les esmenes
i millores que cregui convenients.
El text consensuat es farà arribar al
Parlament per al seu debat i apro-
vació. El precedent més immediat
va ser el Pacte Cultural, signat el 14
d’octubre de l'any 1985.
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Actualització de
l’Acord Nacional
per a la Cultura 

INSTITUCIONS


