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La companyia guanyadora, PanicMap, amb els membres de Femarec, les entitats organitzadores i la resta de guardonats i autoritats, dilluns al final de la gala

L’Atlàntida, escenari de la gala dels premis de la 14a edició d’aquest certamen nacional

El Premi BBVA de Teatre, per 
a una companyia valenciana
Vic

Guillem Rico

L’espectacle Harket [Proto-
colo], de la companyia valen-
ciana PanicMap, proyectos 
escénicos, és el guanyador 
de la 14a edició del Premi 
BBVA de Teatre. La Funda-
ció Antigues Caixes Catala-
nes i BBVA van fer públics 
els guanyadors aquest 
dilluns en una gala que es va 
fer, per primer cop, a L’At-
làntida de Vic. Per primera 
vegada, el premi consistirà 
en una gira valorada en més 
de 16.000 euros per dife-
rents teatres de Catalunya. 

El muntatge guanyador 
reflexiona sobre la relació 
de dependència que la socie-
tat actual manté amb la tec-
nologia. El jurat en va des-
tacar “l’originalitat en una 
posada en escena impecable, 
un gran nivell interpreta-
tiu i una intel·ligent fusió 
de llenguatges escènics”. 
El director de l’obra, Juan 
Pablo Mendiola, va compar-
tir la menció “amb tots els 
finalistes i la gent que fa 

teatre cada dia” i va destacar 
el paper de l’única actriu 
que surt a l’espectacle, Cris-
tina Fernández, que “es dei-
xa la pell amb les emocions”. 
Precisament l’actriu va rebre 
el premi a la millor interpre-
tació femenina per un perso-
natge que, segons va dir, “és 
amb el que he après més i en 
el que m’he cansat més, de 
moment”. La valenciana va 
assegurar que era “un honor 

ser premiada fora de casa”, 
ja que a València “no estem 
acostumats” que es valori la 
cultura. Pel que fa al millor 
actor, es va guardonar Oriol 
Casals pel seu paper en l’obra 
El drac d’or, de la companyia 
Teatre Invisible. 

Durant la gala, Sergi 
Belbel, en nom del jurat, va 
remarcar “el bon nivell del 
teatre del nostre país” en les 
99 propostes que es van pre-

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Pierrot Teatre, de Centelles, 
va ser el gran guanyador de 
la 26a edició del concurs de 
teatre amateur Taca’m, de 
Caldes de Montbui, orga-
nitzat pel Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista. El 
veredicte i lliurament de pre-
mis es va fer públic dissabte 
al vespre, al qual van assistir 
un centenar de persones, 
entre públic i membres dels 
grups.

El grup osonenc, que ja 
havia participat en altres 
edicions del concurs, es va 
emportar 13 dels 26 guar-
dons per l’obra Maria Rosa, 
d’Àngel Guimerà: millor 
interpretació masculina, 
millor interpretació secun-
dària femenina, direcció 
escènica, millor obra i pri-
mer premi també del jurat 
popular, a banda d’altres 
premis de caràcter tècnic, 
com millor vestuari, pre-
sentació escènica, i millor 
maquillatge i perruqueria.

sentar al premi, de les quals 
quatre de “molt diverses” 
van arribar a la final –i s’han 
representat els últims dies 
entre Vic i Calldetenes. 

Com a novetat, el premi va 
reconèixer la tasca social rea-
litzada per una entitat, la de 
la companyia de Teatre de 
Femarec, del Centre Especial 
de Treball de Femarec. La 
directora, Glòria Rognoni, 
va dir que era un “honor per 
les condicions que té la com-
panyia”, que a banda de “fer 
teatre de qualitat té el com-
ponent que a dalt l’escenari 
hi ha persones amb discapa-
citat o trastorn mental”. 

Joan Roura, director del 
certamen, i els directors de 
les fundacions i represen-
tants del BBVA van destacar 
la tasca de l’antic director de 
Caixa Manlleu, Dídac Her-
rero, un dels impulsors del 
premi, que va morir la set-
mana passada. Finalment, el 
conseller de la Presidència, 
Francesc Homs, va fer un 
paral·lelisme del “ser o no 
ser” de Shakespeare amb el 
procés català. Molt oportú.

Montserrat Carulla: “Espanya 
no aconseguirà ensorrar-nos”
Vic

G.R.

L’actriu catalana 
Montserrat Carulla, que 
es va acomiadar dels esce-
naris a principis d’any, va 
rebre el Premi Reconeixe-
ment a la Trajectòria. Va 
assegurar que es retirava 
“de portar el pes de tota 
una obra”, ja que “vull 
estalviar les estones dolo-

roses que vaig passar” 
quan compartia escenari 
“amb persones que es van 
fer grans i es quedaven en 
blanc”. Amb tot, va dir que 
continuaria lluitant per 
“la nostra feina i el nostre 
país”. En aquest sentit, va 
assegurar que els espa-
nyols “han lluitat molt per 
ensorrar-nos, però no ho 
han aconseguit, ni ho acon-
seguiran”.

Pierrot Teatre guanya el 26è 
concurs de teatre de Caldes

El concurs de teatre de 
Santa Eugènia, per Acte 
Quatre de Granollers

Santa Eugènia de Berga 

El grup Acte Quatre, de 
Granollers, es va endur el 
premi a la Millor Compa-
nyia de la tercera edició del 
Concurs de Teatre Amateur 
de Santa Eugènia amb l’obra 
Dansa d’agost. El premi a la 
Millor Direcció va ser per a 
Pilar Pla, de la mateixa obra, 
mentre que la Millor Actriu 
també va ser per a la prota-
gonista principal de Dansa 
d’agost, Sara Martínez, segui-
da d’Estel Tort, pel seu paper 
a Ménaige a Trois, de Filagar-
sa del Foment de Molins de 

Rei. Com a Millor Actor va 
quedar Arnau Casanovas, en 
l’obra Maria Rosa, de Pierrot 
Teatre de Centelles, seguit 
de Josep M. Lacorte, pel seu 

paper a Dansa d’agost, amb 
Acte Quatre. Pierrot Teatre 
de Centelles també es va 
endur el guardó de Votació 
Popular per Maria Rosa.

Tres corals 
‘a cappella’ 
i dansa, 
dissabte a 
Calldetenes

Calldetenes

EL 9 NOU

La Coral Regina de Manlleu 
juntament amb el Cor Ciutat 
de Mataró i la Coral Belles 
Arts de Sabadell porten 
aquest dissabte a Calldetenes 
l’espectacle Terpsicore, en 
l’única representació que 
se’n farà a Osona. 

Terpsicore, nom de la dees-
sa grega de la dansa i el cant, 
és un espectacle que ajunta 
les dues disciplines. La balla-
rina Arantza López acompa-
nya les tres corals, amb uns 
90 cantaires, que actuen sota 
la direcció de Jordi Lluch, 
que ha ideat el muntatge. 
La base de Terpsicore és 
un conjunt d’11 peces d’un 
repertori que requereix la 
interpretació amb gran cor. 
Des de clàssics com el Pater 
noster de Verdi, el Kyrie elei-
son i Heilig de Mendelssohn 
fins a peces d’un repertori 
molt menys habitual com 
Bogoroditse Devo (l’Ave 
Maria de la Missa de vespres) 
de Rakhmàninov, Ubi caritas 
de Maurice Durufflé (que es 
cantarà en part en gregorià) 
o Immortal Bach de Knut 
Nystedt, a partir d’una coral 
de Bach. Shall I compare thee 
to a summer’s day, de Nils 
Lindberg, basada en un sonet 
de Shakespeare, és l’única 
peça que es cantarà amb cor 
petit, com a contrapunt a la 
resta.

Les tres formacions corals 
no estaran estàtiques sinó 
que es mouran per l’escenari 
seguint una coreografia que 
ha estat ideada per Constan-
za Brncic. Terpsicore ja s’ha-
via representat anteriorment 
a Mataró i Sabadell, les ciu-
tats d’on provenen les altres 
dues corals. 


