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José Monleón, Premio Nacional de teatre

Ramon Palomeras, MADRID

La tasca d'estudiós del teatre espanyol i de promotor d'iniciatives escèniques li ha valgut a
Monleón el Nacional de teatre mentre que Manuel Álvarez ha rebut el de circ.
El valencià Josep Monleón Bennacer expressa satisfacció per dos motius. Un, evidentment, és el premi
en si i, tot s'ha de dir, els diners del guardó -30.050 euros-. L'altre, més important per ell, és que amb el
premi "s'està reconeixent la tasca de tota una sèrie de gent que porta molts anys dedicada a la feina
teòrica i de reflexió". "El món teatral no només l'integren els actors i els que signen les obres, sinó que
està format també per tot un sector del qual jo formo part", addueix.

Malgrat l'oficialitat del premi, Monleón valora positivament que els integrants del jurat no siguin "uns
funcionaris", cosa que dóna "caràcter seriós" al guardó ministerial, lluny de possibles amiguismes. Així
mateix, és del parer que "el govern hauria de tenir cura del teatre com se'n té dels hospitals", ja que
"forma part de l'expressió cultural del país". El premi l'ha enxampat al poble extremeny d'Hornachos, on
s'està celebrant el VIII Fòrum Ibn Arabí, promogut per la institució que ell presideix -l'Institut de Teatre
del Mediterrani-, que pretén acostar la cultura marroquina i tunisiana a l'espanyola.

D'altra banda, el malabarista sevillà Manuel Álvarez Arriola, que no sabia que existís aquest premi, no
s'ha estat, enfortit com està amb el Premio Nacional de circ, de demanar a les administracions
espanyoles "una mica més de consideració cap a l'artista de circ". "A Alemanya ens valoren perquè
representem un art específic", assegura. Però bé, ara es pot considerar profeta a la seva terra, malgrat
que fa dotze anys que no hi treballa.

José Monleón
José Huesca / Efe


	José Monleón, Premio Nacional de teatre
	
	Ramon Palomeras, MADRID

	La tasca d'estudiós del teatre espanyol i de pro�


