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CULTURES 

El Teatre Lliure va acollir, anit, la
cerimònia de lliurament dels XXI
Premis Butaca, que va coronar,
per decisió dels espectadors, El Rei
Lear i Terra Baixa (amb quatre gu-
ardons cadascun) com els millors
muntatges de la temporada. Dar-
rere seu, El curiós incident del gos
a mitjanit i el musical El Petit
Príncep, amb tres Butaca.  

Així mateix, el públic va reco-
nèixer com a millor musical Flor de
Nit, protagonitzat per la surienca
Beth Rodergas en el paper de
Rosa, i com a millor espectacle de
petit format l’obra El llarg dinar de
Nadal, amb les manresanes Aina
Huguet i Magda Puig en el repar-
timent. Tortugues, amb la també
manresana Alícia Puertas, s’en-
duia el Butaca al millor text (Clàu-
dia Cedó). Els musicals Mares  i fi-

lles i A la burgesa, del manresà Da-
vid Pintó, nominats en diferents ca-
tegories, van marxar de buit.

El Rei Lear, dirigit per Lluís Pas-
cual, va ser guardonat com a mi-
llor muntatge teatral. L’obra es va
endur el Butaca a la millor actriu
(Núria Espert) i millor actor de re-
partiment (Ramon Madaula). Eva
Fernández el va rebre per la ca-
racterització. Lluís Homar va re-

collir el Butaca al millor actor tea-
tral per Terra Baixa. El clàssic, di-
rigit per Pau Miró, també va rebre
els favors del públic quant a la  mi-
llor il·luminació (Xavier Albertí i
David Bofarull), al millor disseny
de so o espai sonor (Damien Ba-
zin i Lucas Ariel Vallejos) i a la mi-
llor composició musical, a càrrec
de Sílvia Pérez Cruz.  

Julio Manrique es va emportar
el Butaca a la millor direcció tea-
tral i Marta Marco a la millor actriu
de repartiment per El curiós inci-
dent del gos a mitjanit, que també
va ser premiat pel públic a la mi-
llor escenografia (Lluc Castells). El
Petit Príncep va recollir tres guar-
dons: actor de musical (Guillem
Martí), actriu de musical (Elena
Gadel) i espectacle per a públic fa-
miliar.  Glòria Rognoni va rebre el
Butaca honorífic Anna Lizaran.
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«Flor de Nit», amb la surienca
Beth Rodergas, s’emporta
el Butaca al millor musical

«El llarg dinar de Nadal», amb les manresanes Aina Huguet i Magda Puig,
millor muntatge de petit format, i «Tortugues», amb Alícia Puertas, millor text 


PELS PÈLS
Text: Paul Pörtner. Adaptació: Guillem-

Jordi Graell. Direcció: Abel Folk. Intèrprets:
Mercè Comes, Pep Sais, Pep Planas, Jofre
Borràs, Àlex Casanovas i Beth Rodergas.
� DIES:  21 de novembre. Kursaal

esprés de La ratonera
d’Agatha Christie, Pels
pèls, escrita per Paul Pört-

ner el 1963, és el muntatge no
musical més longeu dels escena-
ris. La seva versió en català, dirigida
per segona vegada per Abel Folk,
va fer estada el cap de setmana a
l’escenari gran del teatre Kursaal de
Manresa. I la funció de dissabte,
malgrat el duel Madrid-Barça, va
aplegar un bon nombre d’espec-
tadors.

La comèdia de Pörtner localit-
za l’espectador en una perruque-
ria. Una prestigiosa pianista ha
estat assassinada i tots els clients
i personal de la perruqueria en són
sospitosos. En un bon exercici
d’enginy i d’imaginació, el mun-
tatge trenca la invisible quarta pa-
ret  per convertir l’espectador en un
altre personatge de la història, un
col·laborador en la investigació. A
la funció de dissabte a la tarda, els
més petits var ser els més valents,
els qui més van estar al cas i més
van participar del procés tot i
complicar la vida a l’inspector, un
Àlex Casanovas que en va sortir
ben airós. Els més grans van pecar
d’abús pel to distès i informal de la
funció, provant de fer fotografies
durant el muntatge (no permès) i
sobrepassant les tasques dema-
nades.

Mercè Comas i Jofre Borràs es
van endur la simpatia general del
públic en un bon treball coral
d’humor naïf, amè, i amb l’única
i aconseguida pretensió d’entre-
tenir. Una carta ben jugada.
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«Pels Pèls» saP jugar
bé les seves cartes

Assumpta Pérez

TEATRE CRÍTICA

La comèdia, en un bon treball coral, va trobar la
complicitat del públic, sobretot els espectadors més joves,
en un muntatge que trenca la invisible quarta paret

«El Rei Lear» i «Terra Baixa»
reben quatre Butaques; el
primer, millor muntatge i millor
actriu; el segon, millor actor

La millor direcció teatral és
per a Julio Manrique amb
l’obra «El curiós incident 
del gos a mitjanit» 


