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NOU9 CULTURA EL 29

Manlleu i Calldetenes acolliran representacions, i la gala final es farà a L’Atlàntida de Vic

El Premi BBVA de Teatre amplia 
les representacions dels finalistes 
fora d’Osona, en el 15è aniversari
Barcelona

Jordi Vilarrodà

Sis teatre catalans, entre ells 
l’Espai Rusiñol de Manlleu 
i l’Auditori de Calldetenes, 
acolliran el proper mes 
d’abril les representacions de 
les obres finalistes del Premi 
BBVA de Teatre. Per primera 
vegada, i coincidint amb el 
15è aniversari del premi que 
va instituir l’antiga Obra 
Social de Caixa Manlleu, 
alguns dels millors especta-
cles que s’han presentat es 
podran veure fora d’Osona. 
La gala final es manté a Vic, 
i tindrà lloc a L’Atlàntida el 
dia 4 de maig. 

A més de Manlleu i 
Calldetenes, les altres sales 
on es faran obres finalistes 
seran el Teatre Principal 
de Valls, l’Auditori Narcís 
Masferrer de Sant Feliu de 
Guíxols, l’Ateneu de Tàrrega 
i el Teatre Municipal de 
Berga, per donar “una dimen-
sió de país” al premi més ben 
dotat per a noves produc-
cions teatrals. Aquest any, 
la companyia guanyadora 
s’emportarà 16.000 euros en 
forma d’una gira de quatre 
representacions garantida. 
Pel fet d’haver arribat a fina-
listes, les altres cinc compa-
nyies rebran 900 euros. 

Al premi s’hi han presen-
tat aquest any 84 propostes, 
totes elles de companyies 
catalanes, d’entre les quals 
s’han escollit les sis fina-
listes. “Des de companyies 
amateurs fins a professi-
onals”, destacava l’actor i 
director teatral Joan Roura, 
director del certamen. Entre 
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Representants de les companyies finalistes, del jurat, BBVA i la Fundació Antigues Caixes, en la presentació del premi

Un premi a casa 

Vic En els 15 anys d’histò-
ria del premi, només una 
companyia osonenca ha 
guanyat el certamen. Va ser 
l’any 2005, amb La Guarde-
ria Teatre i una versió del 
clàssic L’Hostalera de Gol-
doni (a la fotografia). La 
companyia de Sant Miquel 
de Balenyà està actualment 
inactiva, des que fa dos 
anys va posar en escena 
un altre, clàssic L’avar de 
Molière. En canvi, un dels 
actors que la integraven 
en el moment de rebre el 
premi, Ernest Villegas, s’ha 
professionalitzat en el món 
del teatre. Actualment està 
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els muntatges finalistes hi 
ha Nadia, de la Cia. La Con-
questa del Pol Sud, sobre la 
vida de Nadia Ghulam, la 
jove afganesa que es va fer 
passar per un noi durant 
deu anys per poder treballar 
i que ara viu a Catalunya. 
Ella mateixa protagonitza 
l’espectacle, que obrirà les 
representacions, a Valls. A 
Manlleu hi serà la coneguda 
actriu Mònica Glaenzel pro-
tagonitzant M.A.R.I.L.U.L.A, 
retrat àcid i amb humor del 
moment actual vist per la 
dramaturga grega Lena Kot-
sopoulou. Per Calldetenes hi 
passarà La Caputxeta Galàcti-
ca, de la Cia. Insectotròpics, 
un espectacle multimèdia 
que versiona el conegut con-
te infantil. Confidències a Al·l, 
de la Cia. Sala Atrium; Mede-
aMaterialMedea, de la Cia. 
Artmagnètic, i Locus amoe-
nus, de la Cia. Atresbandes, 
són les altres tres producci-
ons finalistes d’una convo-
catòria en què predominen 
els textos contemporanis i de 
creació pròpia. “A pesar que 
el teatre ha estat maltractat, 
les companyies segueixen 
creant, no aconseguiran 
matar-lo”, diu Roura. 

CANVIS I CONTINUÏTAT

L’Obra Social de Caixa Man-
lleu va crear el premi de 
teatre l’any 2001 per premiar 
els grups amateur. L’any 
2010 es va obrir també a les 
companyies professionals, en 
un moment en què aixecar 
noves produccions ja s’esta-
va tornant molt difícil per a 
tothom. De Caixa Manlleu 
va passar a Unnim, i ara al 
BBVA, que juntament amb 
la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes continua donant 
suport al premi. “Han passat 
moltes coses des que es va 
crear, ara no seria possible si 
la gent del BBVA no hagués 
participat del nostre criteri”, 
explicava Joan Contijoch, 
president de la Fundació 
Antigues Caixes, en la pre-
sentació del 15è premi. “El 
premi segueix”, va remarcar 
Contijoch. 

representant Cels, de Waj-
di Mouawad, a les ordres 
d’Oriol Broggi, i també un 

espectacle de petit format, 
Tothom ho sap, a partir de 
cançons de Leonard Cohen. 

‘Deliri’, de Circ 

Nick, continua     

el Calldeclowns

Calldetenes La quarta edició 
del Calldeclowns, el Festival 
de Pallassos de Calldetenes, 
continua diumenge amb 
Deliri, espectacle de Circ 
Nick que es podrà veure a 
l’Auditori-Teatre a 2/4 de 6 
de la tarda. El clown gironí 
Miquel Ollé és el protagonis-
ta del muntatge, juntament 
amb una gran cadira que és 
l’element per on canalitza 
els seus deliris quotidians. 
Miquel Ollé, en actiu des de 
1980, és un dels pallassos 
catalans més veterans. 

Joan Colomo i Cesk 
Freixas, a la Torre d’Oristà

La Torre d’Oristà La sala poli-
valent de la Torre d’Oristà es va 
omplir dissabte a la nit en els 
concerts de la Festa Major del 
Porquet. El cartell era potent, 
amb les actuacions de Cesk Frei-
xas, Joan Colomo i Falciots Ninja, 
que van fer ballar les més de 300 
persones que s’hi van aplegar. 
Freixas va repassar cançons del 
seu últim disc, Protesta, i Colo-
mo ho va fer del seu disc La Filia 
i la Fòbia, a banda de repassar 
els seus grans èxits. L’emergent 
banda Falciots Ninja va tancar la 
nit amb cançons del seu únic tre-
ball editat, VS, i del que estan a 
punt de treure, David Brown. A.J. A
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