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La Fundació SGAE amb els XVIII Premis de la
Crítica
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La Fundació SGAE, fidel als seus objectius de donar suport a l'autoria, la creació i la cultura, així
com de donar visibilitat al treball dels socis de la SGAE en l'àmbit de les arts escèniques,
col·labora per primera vegada amb els Premis de la Crítica i dóna suport a la seva divuitena edició.

La col·laboració de la Fundació SGAE, per mitjà del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya, i
Recomana, Associació per a la Promoció de les Arts Escèniques , l'entitat que organitza dels
Premis per segon any consecutiu, es concreta en el reconeixement autoral dels creadors
dramàtics catalans.

Ambdues entitats volen impulsar a Catalunya la relació entre els professionals de les arts
escèniques i la crítica mitjançant el debat, la paraula, com a eix vertebrador. Així, enguany, s'inicia
el programa Els Debats Crítics que tindrà lloc en dos moments pròxims al lliurament dels Premis
de la Crítica: els dimarts 15 de març i 5 d'abril.

L'acte de lliurament dels guardons serà el dilluns, 21 de març, en el marc de les celebracions del
Dia Mundial del Teatre del 27 de març, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona i, com l'any
passat, serà conduït pels periodistes culturals Anna Pérez Pagès i Toni Puntí.

ELS DEBATS CRÍTICS

En aquesta primera edició, Els Debats Crítics se centren al voltant de l' autoria i es plantegen en
dues taules rodones que se celebraran a la Sala Mompou de la seu de la Fundació SGAE a
Catalunya (passeig de Colom, 6, de Barcelona).

La Fundació SGAE amb Els Debats Crítics, en el marc dels XVIII Premis de la Crítica.

Sala Mompou. Fundació SGAE a Catalunya (Passeig de Colom, 6, de Barcelona).

Escriure en llibertat

Dimarts, 15 de març. 19:00 h.

Autors convidats: Jordi Casanovas (Vilafranca) i Marta Galán ( Conillet).

Conduirà el debat Carme Tierz

La llibertat és el punt de partida d'aquest debat. És plenament lliure un autor teatral mentre escriu?
Aparentment sí. Però.... Té algun sentit escriure un text teatral sabent perfectament que no pujarà
a escena? Què fa que un text no sigui representat? Com reacciona un autor viu amb la llibertat
dels altres a l'hora de muntar una obra seva? Totes aquestes preguntes i algunes qüestions més
relacionades amb la llibertat creativa en el camp del teatre les plantejarem als finalistes en la
categoria text dels XVIII Premis de la Crítica.

Explicar una història des de l'escenari

Dimarts, 5 d'abril. 19:00 h.

Autors convidats: Els finalistes i alguns guardonats de les categories dramatúrgia i coreografia. Els
convidats es faran públics el dia 21 de març.

Conduirà el debat Ramon Oliver



El periodista Ramon Oliver, crític i redactor al Què fem? i prescriptor de Recomana, reunirà els
finalistes i alguns guardonats de les categories dramatúrgia i coreografia per explicar en
profunditat com es construeix una dramatúrgia en un espectacle teatral i en una proposta de dansa
contemporània. Un diàleg transversal per aprofundir en un dels aspectes clau de les arts
escèniques actuals. Els convidats al debat es faran públics el dia 21 de març.

ELS PREMIS DE LA CRÍTICA: FINALISTES, NOVES CATEGORIES I EL JURAT

En aquesta convocatòria, els Premis de la Crítica estrenen noves distincions: per primer cop es
concedirà el premi Arts de Carrer i, a més, els premis de dansa s'amplien amb la incorporació de
les categories de coreògraf, ballarí, ballarina i solo.

Entre les novetats d'aquesta edició hi ha la concessió de dos Premis Especials de la Crítica que
destaquen la trajectòria de l'actriu Núria Espert i l'espectacle Patetisme Il·lustrat de Carles Santos.
El Premi Gonzalo Pérez de Olaguer, creat l'any 2010 en homenatge a un dels degans de la crítica
barcelonina, distingirà enguany la trajectòria de Ros Ribas, fotògraf especialitzat en arts
escèniques i qui va rebre el Premi Max de la Crítica l'any 2010.

L'acte de lliurament dels guardons també acollirà l'entrega del Premi Anita, concedit per
l'Agrupació Dramàtica de Barcelona en memòria de l'actriu Anna Lizarán, i que reconeix la millor
actriu revelació de teatre.

Podeu consultar el llistat de finalistes a la notícia:

http://www.teatral.net/ca/noticies/17767/tots-els-candidats-als-premis-de-la-critica-que-arriben-amb-novetats#.VtnMRvnhBpg

RECOMANA, ORGANITZADORA DELS XVIII PREMIS DE LA CRÍTICA

L'associació per a la Promoció de les Arts Escèniques, Recomana, va néixer el juny del 2013 com
a plataforma que aglutina 40 crítics a la pàgina web Recomana.cat. Recomana és un projecte
professional d'acompanyament a l'espectador, amb la voluntat de garantir-li la major satisfacció en
el consum cultural. Recomana ofereix a l'usuari un ampli ventall de crítiques, a més d'accions
presencials amb grups reduïts de públic.

LA FUNDACIÓ SGAE I ELS PREMIS MAX DE LES ARTS ESCÈNIQUES

La Fundació SGAE organitza, des de l'any 1998, els Premis Max de les Arts Escèniques . Aquests
guardons s'han consolidat al llarg d'aquests anys com el reconeixement més ampli en l'àmbit de
les arts escèniques a l'Estat espanyol. La Fundació SGAE promou l'autoria original dramàtica dels
autors del país per a que obtingui més reconeixement.


