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XX Premis Butaca de Teatre de Catalunya

Fa anys que hi ha una ge-
neració de nous creadors
que reivindica el seu espai
en petites sales. Ahir, el pú-
blic, a través dels premis
Butaca els va beneir. L’orfe
del clan dels Zhao va fer
bones les seves sis nomina-
cions. Totes sis van con-
vertir-se en premi. És ago-
sarat dir que Oriol Broggi
és una nova veu (Incendis,
el 2012, va guanyar cinc
premis Butaca), però és
que al seu costat també
destaquen Llibert, el pro-

jecte de Gemma Brió i Nor-
bert Martínez, i Informe
per a una acadèmia, d’I-
van Benet i Sílvia Pérez
Cruz. Teatres públics com
ara el TNC i el Lliure, tot i
tenir els favors del públic a
la taquilla la temporada
passada, no han superat
l’empenta de les produc-
cions més artesanals.
Ahir, la gran premiada, va
ser Rosa Novell, amb el Bu-
taca honorífic Anna Liza-
ran. Sentir-se estimada,
com deia en l’entrevista
d’ahir en aquest mitjà, no
té preu. I aventurava que,
l’any vinent, tornaria a

l’escenari a recollir-ne un
altre, de premi. Ella no vol
deixar d’actuar per res del
món.

La gala es va fer al Tea-
tre Principal, al peu de la
Rambla. Toni Martín i Glò-
ria Cid, els impulsors i per-
severants directors no es-
taven pas sols. Des de The
Chanclettes (amb dues dè-
cades de carrera) o Sol Pi-
có, que va entregar el pre-
mi a Àngels Margarit, fins
a Àlex Gorina i Jaume Fi-
gueras (que tot presentant
el millor musical van mar-
car-se un duet a cappella).

El que demostra la cu-

riositat creixent del públic
és que s’hagin premiat
dues peces de, relativa-
ment, poca assistència.
Llibert, sumant les tempo-

rades, arriba als 2.801 es-
pectadors. Tot i això, les
votacions li han valgut la
Butaca al millor text i a la
millor obra de petit for-
mat. Per la seva banda, In-
forme per a una acadèmia
(2.205 espectadors), in-
terpretat per Ivan Benet,
ha rebut els Butaca a mi-
llor composició musical i
escenografia. Cal dir que
totes dues peces han fet
petites gires més enllà de
les seves respectives sales.
Gemma Brió va escriure
una demanda en què de-
nuncia que el teatre de pe-
tit format demana, a crits,

més atenció. Tot està sub-
vencionat: des dels cotxes
fins a la pista d’esquí de Boí
Taüll, s’exclamava Brió,
per què no s’aprova la sub-
venció al teatre? “Jo enca-
ra tinc deutes” de Llibert.
Clara Segura va agrair al
públic la fidelitat al teatre,
i Julio Manrique va agrair-
ho, des del mòbil, per exi-
gències de la feina!

L’orfe del clan del Zhao
va ser l’alternativa a Incen-
dis. No podien tornar a re-
posar, per tercer cop,
aquest títol al Teatre Ro-
mea perquè Clara Segura
estava embarassada. Van

David venç Goliat
Els Butaca premien les produccions de les petites companyies davant la
potència dels grans equipaments, com són el TNC i el Teatre Lliure

Jordi Bordes
BARCELONA

Les incorregibles The Chanclettes també
van retratar-se abans de la gala ■ ORIOL DURAN

La festa al Teatre
Principal va fer
més sonada la
celebració dels
20 anys dels
premis Butaca



Un músic constant,
a prova de modes

L’APUNT en el seu propi camí, al marge de les modes i tendèn-
cies que mai no el sobreviuen. Ell va a la seva, ara amb
un disc titulat Todo es ahora, gravat com sempre en
els millors estudis, amb els millors músics i la inversió
necessària per crear una obra perdurable i de quali-
tat. Torna Manolo García, músic de vocació i ofici, ani-
mal d’escena, artista integral més enllà dels tòpics.Xavier Castillón

Amb una quinzena de discos publicats en trenta-qua-
tre anys de trajectòria –des del seu debut amb Los Rá-
pidos, passant per Los Burros i El Último de la Fila, fins
a arribar a la seva sòlida obra en solitari–, Manolo Gar-
cía és un valor segur, un músic d’una constància crea-
tiva ja poc freqüent en l’actual panorama discogràfic:
cada tres anys publica un nou disc, avançant sempre
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recórrer a un petit conte,
explicat amb la sorra, i la
proximitat amb què habi-
tualment treballa La Per-
la29. Julio Manrique va su-
perar, certament, la seva
interpretació d’Incendis. I
aquest any s’ha endut el
Butaca (el vinent, tornarà
a ser un clar candidat grà-
cies al treball de Timó d’A-
tenes). L’obra també cons-
ta com a millor espectacle,
millor direcció, millor ac-
tor de repartiment (Pablo
Derqui), millor il·lumina-
ció i vestuari.

Clara Segura (millor ac-
triu per La rosa tatuada) i
Mar Ulldemolins (actriu

de repartiment per El joc
de l’amor i de l’atzar) i la
caracterització de Núria
Llunell a Doña Rosita la
soltera és el que els premis
han destacat del TNC. De
la factoria Lliure (que l’any
anterior va triomfar amb 
Els feréstecs) es va pre-
miar Moby Dick (Butaca al
millor teatre familiar) i
l’espai sonor (nova catego-
ria) de Roc Mateu a El ca-
ballero de Olmedo.

En l’apartat de musicals
destaquen Germans de
sang (millor musical i mi-
llor actor) i Marry me a
little (millor actriu de mu-
sical). És una temporada
que ha resultat potser cur-
ta perquè l’any passat van
fallar les grans produc-
cions. Ben diferent serà
l’edició vinent, en què hau-
ran de combatre Mar i cel,
Sister Act, Flor de nit,
L’esbudellador de White-
chapel, Petit Príncep i en-
cara, Mares i filles (amb
Nina i Mariona Castillo,
que canten la música de
Clara Peya) o, potser, Per
sobre de totes les coses. ■

Clara Segura va
agrair la fidelitat
del públic i Brió
va criticar la
precarietat de
l’escena

E L S  G U A N Y A D O R S
‘L’orfe del clan dels Zhao’

El pòdium dels XX 
Premis Butaca

6 BUTAQUES 

‘Llibert’ 2 BUTAQUES 

2 BUTAQUES 

2 BUTAQUES 

1 BUTACA

Millor espectacle
Millor director 
Millor actor
Millor actor de repartiment
Millor il·luminació
Millor vestuari

Millor obra de petit format
Millor text Gemma Brió

‘Germans de sang ’
Millor musical
Millor actor de musical Benjamí Conesa

‘Informe per a una acadèmia ’
Millor escenografia
Millor composició musical

Jordi Queralt
Sílvia Pérez Cruz

Oriol Broggi
Julio Manrique
Pablo Derqui
Pep Barcons
Berta Riera

‘Capricis’  
‘Moby Dick’ 
‘La rosa tatuada’ 

‘El joc de l’amor i 
de l’atzar’
‘Marry me a little’ 

‘Doña Rosita la soltera’ 

‘El caballero de Olmedo’ 

Butaca honorífica 
Anna Lizaran

Millor espectacle de dansa
Millor espectacle de teatre familiar
Millor actriu
Clara Segura
Millor actriu de repartiment
Mar Ulldemolins
Millor actriu de musical
Mone Teruel
Millor caracterització
Núria Llunell
Millor disseny sonor
Roc Mateu
Rosa Novell

El Misantrop enamorat de
Molière no pateix la seva
frustració al palau de la se-
va enamorada, Celimena,
si no al carreró on dóna
la sortida d’emergència
d’una festa que podria res-
pondre al perfil de gala be-
nèfica. El director Miguel
del Arco trasllada la comè-
dia amarga de Molière a
l’avui i constata que els vi-
cis de la cort francesa del
segle XVII no es diferen-
cien gaire de les corrup-
cions polítiques i els inte-
ressos personals d’avui. El
viatge del misantrop va de
significar-se com una per-
sona honesta a decidir
marxar per l’antipatia que
li genera la falsedat. La dels
seus companys de pista,
però, sobretot, la de la seva
enamorada, que el menti-
rà sense ser conscient de
les conseqüències.

El Misántropo es va es-
trenar la temporada pas-
sada a Madrid, amb gran
èxit. Ara arriba, amb el seu
repartiment original, i es
representa des d’avui i fins
el 7 de desembre a la sala
Fabià Puigserver del Lliure
de Montjuïc. Del Arco ha
renunciat als versos ale-
xandrins, però manté la
voluntat que la paraula no
sigui col·loquial, sinó que
transmeti una certa dis-
tància amb l’espai, tan vul-
gar. El misantrop que plan-
teja Israel Elejalde evolu-
ciona de l’honestedat a
l’antipatia: es torna misan-
trop i decideix marxar,
desentendre’s dels vicis
morals. Per Elejalde, Al-
cestes (el seu personatge)
“és un optimista perquè
sempre espera el millor”
de la societat. En canvi,

un company seu com Fi-
linto (Raúl Prieto) és un
pessimista perquè entén
que no hi ha altra manera
de sobreviure en societat

que pactant i fent supor-
tables els enganys.

Sense necessitat de po-
sar cap nom que al·ludeixi
a la sensació de corrupció
estesa per tot l’Estat espa-
nyol, Del Arco diu que els
paral·lelismes es fan evi-
dents. Hi ha una certa
identificació amb Alces-
tes, tot i que la seva radica-
litat és feridora. De fet, in-
sisteix el director, també
són radicals els que res-
pecten un discurs que res-
pon a un manual de bona
educació que ve a ser “una
altra forma de fanatisme”.

Miguel del Arco és el di-
rector que va versionar

Un enemic del poble, l’any
passat al Teatre Lliure,
amb un repartiment de la
casa. La peça es reposarà
d’aquí a uns mesos. Quina
diferència hi ha entre
l’honestedat de Stock-
mann (el metge que avisa
que les aigües del balneari
estan contaminades) i la
d’Alcestes? Són com dues
gotes d’aigua, tot i que en
Stockmann hi ha la va-
lentia de quedar-se tot i
ser repudiat pels seus ve-
ïns, mentre que Alcestes
marxa –“però si Celime-
na se n’anés amb mi, tor-
naria al cap de pocs me-
sos”, imagina. ■

El director Miguel del Arco presenta ‘El misántropo’,
una comèdia amarga de Molière al Teatre Lliure

De l’honestedat
a l’antipatia
J. Bordes
BARCELONA

Un detall d’aquesta versió lliure del clàssic de Molière ■ EDUARDO MORENO

Del Arco ja va
presentar un
ésser incorrupte
a ‘Un enemic del
poble’ al Lliure
l’any passat


