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‘The week in Football’
amb Barney Griffiths, 
tertúlia sobre futbol

Convidats:
Martin Kirby
Nick Mead
Bibian Weggelaar

AVUI de 18 a 19 h

Els actors professionals
beneeixen el premi BBVA
de Teatre. Sobretot des
que el 2011 aquest antic
premi de la Caixa Manlleu
que premiava companyies
amateurs es va obrir al sec-
tor professional. El jurat
ha hagut de veure aquest
any fins a 84 propostes en
vídeo i ha triat sis finalis-
tes, que ara competiran
per ser l’obra guanyadora
de l’edició. El BBVA fi-
nança amb 16.000 euros
les quatre funcions que es
programaran al Centre
Cultural de Terrassa, i pos-
siblement en tres esce-
naris més dels Teatres
Amics, encara per decidir.
Des d’enguany, el premi
convoca només compa-
nyies catalanes i mostra la
voluntat d’eixamplar el
seu radi, d’Osona a tot el
Principat. En la quinzena
edició, el premi fa xarxa
amb l’Associació d’Actors i
Directors Professionals de
Catalunya (AADPC) i amb
l’Associació de Teatres
Amics (que integra cinc
teatres, entre els quals
l’Atlàntida de Vic, que està
preparant la seva primera
producció, Vilafranca, de
Jordi Casanovas).

Les sis propostes fina-
listes són el “document es-
cènic” Nadia, segons pa-
raules del director de La
conquesta del pol sud,
Carles Fernández Giua
(10 d’abril, funció a Valls);

Confidències a Al·là, a par-
tir d’una novel·la de Sap-
hia Azzeddine (17 d’abril,
Sant Feliu de Guíxols);
Medea Material Medea,
protagonitzat per Montse
Alcoverro (18 d’abril, Tàr-
rega); M.A.R.I.L.U.L.A.,

de la grega Lena Kitso-
poulou (19 d’abril, Man-
lleu); La caputxeta galàc-
tica, d’Insectotròpics (25
d’abril, Calldetenes), i Lo-
cus amoenus, d’Atresban-
des (26 d’abril, Berga).
Una coincidència: en cinc
de les sis peces, el perso-
natge femení és la clau de
la trama; en la sisena, és
un ressort més de la rela-
ció intuïtiva de tres viat-
gers que són en un tren. El
jurat d’aquest any ha
destacat peces d’un nota-
ble risc escènic en què hi
ha un fort compromís o
crítica social. Una gala a
l’Atlàntida de Vic el 4 de

maig anunciarà la propos-
ta guanyadora.

El director dels premis,
Joan Roura, es felicitava
ahir que no afluixi el nom-
bre de candidats. Enguany

s’ha limitat la participació
a les companyies de Ca-
talunya –també hi ha ha-
gut obres en castellà, així
com peces en altres for-
mats com ara la dansa i el
teatre familiar, que fi-
nalment no s’han guanyat
el privilegi de ser fina-
listes– i no s’ha reduït el
nombre d’espectacles re-
buts: “Les companyies
continuen creant, amb
menys recursos, però més
força.” Alcoverro advertia,
però, que “el teatre potser
no desapareixerà, però sí
els actors”, vista la trista
precarització del sector.
La gira és la sortida. ■

Jordi Bordes
BARCELONA

Només sis obres finalistes, de companyies professionals, aspiren al premi
BBVA de Teatre, que concedeix a la guanyadora quatre funcions pel país

El premi de fer gira

84
propostes de companyies
professionals catalanes s’han
inscrit en el concurs. El jurat
ha seleccionat sis obres.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

Foto de família dels finalistes del premi, ahir al matí, al despatx de la Fundació Antigues Caixes Catalanes ■ JOSEP LOSADA

Cinc de les sis
peces finalistes
tenen una
dona com a
protagonista
de la trama

El jurat de la 59a edició
dels premis Sant Jordi de
Cinematografia, que orga-
nitza RNE Catalunya, ha
escollit la producció basca
Loreak, de José María Goe-
naga i Jon Garaño, com a
millor pel·lícula del 2014, i
10.000 km, del català Car-
los Marquès-Marcet, com a
millor opera prima. Ingrid
García Jonsson ha estat es-
collida millor actriu pel seu
paper a Hermosa juven-
tud, i Raúl Arévalo i Javier
Gutiérrez han estat pro-
clamats millors actors ex-
aequo per La isla mínima.
Her, de Spike Jonze, ha es-
tat considerada la millor
cinta estrangera del 2014.
Així mateix, Tom Hardy
(Locke i La entrega) i Ro-
samund Pike (Perdida)
han estat distingits, res-
pectivament, com a millor
actor i actriu estrangers.

L’entrega dels guar-
dons tindrà lloc el mes
d’abril i el jurat està for-
mat per professionals
dels mitjans de comuni-
cació, entre els quals hi ha
El Punt Avui, i presidit
per la periodista de RNE
Conxita Casanovas.

Loreak (Flors, en eus-
kara) parla de la pèrdua,
de l’oblit i de la comunica-
ció a través de la història
de diverses persones rela-
cionades per una mort ac-
cidental. D’altra banda,
10.000 km la protagonit-
zen David Verdaguer i Na-
talia Tena, i parla de les di-
ficultats d’una parella se-
parada físicament per
motius laborals. El film
acumula sis nominacions
als premis Gaudí. ■

‘Loreak’
guanya el
premi Sant
Jordi de cine
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