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El Rei Lear i Terra Baixa -que di-
umenge va ser representada a Gi-
rona- van ser les obres més guar-
donades dels premis Butaca, que
concedeixen els espectadors i que
es van lliurar al Teatre Lliure de
Barcelona. El Rei Lear, obra diri-
gida Lluís Pasqual, es va endur els
premis en les categories de millor
muntatge teatral, millor actriu tea-
tral (Núria Espert), millor actor de
repartiment (Ramon Madaula) i
millor caracterització (Eva Fer-
nández). 

Lluís Homar va obtenir el
 guardó al millor actor teatral per
Terra Baixa, una adaptació de l'o-
bra clàssica d'Àngel Guimerà diri-
gida per Pau Miró. Terra Baixa
també va ser reconeguda com el
muntatge amb la millor il·lumi-
nació (Xavier Albertí i David Bo-
farull), el millor disseny de so (Da-
miel Bazil i Lucas Ariel Vallejos) i
la millor composició musical, a
càrrec de Sílvia Pérez Cruz. 

Julio Manrique es va endur el
guardó a la millor direcció teatral
i Marga Marc a la millor actriu de
repartiment per El curiós incident
del gos a mitjanit, una obra que
també va ser reconeguda amb el
premi a la millor escenografia
(Lluc Castells). El Petit Príncep va
aconseguir els tres guardons als
quals optava: millor actriu de mu-
sical (Elena Gadel), millor actor de
musical (Guillem Martí) i millor es-

pectacle familiar.  El llarg dinar de
Nadal va ser  considerat pels es-
pectadors el millor espectacle de
petit format i el guardó al millor

musical va ser per a Flor de Nit-El
Cabaret.  En l'apartat de dansa, Is-
làndiava ser reconegut com el mi-
llor muntatge, mentre que Tortu-

gues, de Clàudia Cedó, va guany-
ar el premi al millor text teatral.
Glòria Rognoni, la directora de la
Companyia de Teatre de Femarec,

formada per persones amb disca-
pacitats psíquiques o malalties
mentals, va ser premiada amb la
butaca honorífica Anna Lizaran.

BARCELONA | EFE/DdG

Els clàssics «El Rei Lear» i «Terra Baixa»,
els grans triomfadors dels premis Butaca

Els veterans Lluís Homar i Núria Espert s’emporten els guardons destinats als millors actors principals

L’obra teatral Conillet, amb Cla-
ra Segura, l’espectacle infantil El
llop ferotge, de la companyia El
Príncep Blau, o el concert de mú-
sica Monstres i princeses, del grup
Obeses, són només 3 del total de
13 espectacles que el Teatre de
Bescanó ha inclós en la nova cam-
panya Qui no corre... vola!, que ofe-

reix descoptes de fins al 50% en l’a-
quisició de les entrades.

Tortugues: La desacceleració de
les partícules, de la companyia
Flyhard, La Ventafocs, de La Roda
Produccions o De prop, de Lax’n-
’Busto, formen part també d’una
campanya que s’obrirà l’1 de de-
sembre i es tancara el 21 del ma-
teix més o quan s’esgotin les 1.300

entrades de la promoció. Cada
espectacle tindrà un descompte
del 50% en el preu habitual per a
les vint primeres persones que
reservin entrada; les vint persones
següents en reservar gaudiran del
40% de descompte; les altres vint
pagaran un 20% menys i a les 40
següents se’ls descomptarà les
despeses de gestió.
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Bescanó ofereix 1.300 entrades de
teatre amb descomptes de fins al 50%

Una escena de «Conillet».

DdG

ACN

FESTA DEL TEATRE A BARCELONA. Foto de
família dels premiats amb Lluís Pasqual, director de
l’obra «El Rei Lear» -una de les més reconegudes- al
centre. El veterà Lluís Homar va aconseguir el
guardó al millor actor principal per la seva
interpretació a «Terra Baixa».
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