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El Dia Mundial del teatre acaba amb l'entrega dels
Premis de la Crítica

Títol: Europa Espanya Català

Aquest Dia Mundial del Teatre que ens arriba amb uns dies de antelació, ha acabat i molt bé amb
l'entrega dels Premis de la Crítica, recuperats des del 2015 després d'una aturada de cinc anys.
Ha estat una vetllada molt agradable, sense ostentacions, molt còmoda i propera per tots i amb
molt d'entusiasme a l'ambient. Hi han assistit nombrosos professionals de l'espectacle, nominats o
amics, tots els crítics implicats i de diferents especialitzacions, els mitjans de informació,
responsables de sales... Una reunió d'amics, coneguts i saludats sincera, que s'ha celebrat a
l'Antiga Fàbrica Damm i que ha estat presentada per Anna Pérez i Toni Punti. La vetllada ha
començat amb un record per a Carles Flavià, a qui se li ha dedicat la festa.

Si bé els premis han estat força repartits, a cada cerimònia en sol haver un que acapara més
entusiasme. Avui li ha tocat a El curiós incident del gos a mitjanit que s'ha endut el de Millor
Espectacle, Millor Actor Principal per al seu protagonista, Pol López; Millor Disseny de Vídeo de
Mar Orfila i Millor Espai Sonor per a Damien Bazin. Julio Manrique, director de l'espectacle, ha
senyalat que "aquests dos premis als que en diem tècnics són tan artístics com els altres, perquè
la tècnica és creativa i artística també." Pol López, que compatia amb Lluís Homar i Pablo Derqui
com a millor actor, ha dit que "cada cop que veig a l'Homar i a en Derqui, aprenc alguna cosa. El
premi és d'ells, també." I ja al recollir el del Millor Espectacle, Manrique ha dit "Que bé, que bé que
siguem potents! Perquè ha estat una història difícil de fer, però valia la pena explicar-la. I en Pol
s'ha post a la pell d'una persona diferent de nosaltres, extraordinàriament intelligent i que lluita de
veritat."

SIS CATEGORIES DE DANSA!

Els Premis els han atorgat tres jurats especialitzats en teatre, dansa i teatre familiar. Cal aplaudir
els Premis de la Crítica per donar-li un gran espai a la dansa, fet inusual en aquestes gales: hi ha
sis categories, que han quedat molt ben repartides. La Medea de Thomas Noone, ha estat el Millor
Espectacle; Nao Albet ha recollit el premi al Millor Espectacle Internacional per The Blind Poet, de
la Needcompany, parlant en anglès perquè "he passat uns mesos amb ells i m'han dit que, si
surten, que improvisi alguna cosa..." En Nao també ha pujat a recollir el Premi al Millor Text
Teatral, aquest cop per a ell i per a Marcel Borràs per Mammón. Ei: i el Millor Solo de Dansa se
l'ha endut Wakerfield Poole: visiones i revisiones, una dansa porno-art de Mauricio González, que
no l'ha pogut recollir personalment però l'han trucat per mòbil i ha pogut dir unes paraules en
directe! La Millor Coreografia ha estat Fuck-in-Progress, l'espectacle de dansa integrada de Jordi
Cortés.

UNS NOMINATS MOLT DIFÍCILS D'ESCOLLIR

Els Premis de la Crítica han estat un mirall de la bona salut del teatre i l'altíssim nivell de la
professió teatral del nostre país. De debò que en el transcurs de la nit, quan llegien els nominats,
era molt difícil endevinar qui se l'enduria! Això s'ha sentit notablement a la categoria de Noves
Tendències, que ha guanyat Xavier Bobés pel seu espectacle per a cinc espectadors Cosas que
se olvidan facilmente, competint amb dos tan grans com El Conde de Torrefiel (La posibilidad que
desaparece frente al paisaje) i Roger Bernat (Please continue, Hamlet. Una sensació que s'ha
repetit al Premi al Director d'Escena, que se l'ha endut Àlex Rigola per Marits i Mullers/ El publico,
competint amb Julio Manrique El curiós incident... i Lluís Pasqual El Rei Lear. O al de les Millors



Actrius, que calia decidir entre Anna Alarcón, Míriam Iscla i Clara Segura. L'afortunada ha estat la
Clara que, a banda de dedicar-lo a les seves dues companyes, referint-se a l'obra Conillet ha
senyalat que "en la lluita per la dona encara queda molta feina a fer."

També ha estat reivindicativa la Mar Ulldemolins, Millor Actriu de Repartiment per Incerta
Glòria/Marits i Mullers. Referint-se a Incert Glòria li ha dedicat el premi "a totes les dones víctimes
de la Guerra, que fan tot el possible per protegir els fills," una consideració, malauradament, molt
al dia. Les altres nominades han estat Marta Angelat, per Vilafranca i Mima Riera per
Mammón/Cleòpatra. Ho tenen difícil els crítics! Com en el cas de les sales, que calia escollir entre
el Círcol Maldà, Hiroshima i Sala Flyhard. Han guanyat El Pirates del Maldà, que han pujat tots
entusiasmats a recollir-lo! "El Maldà és el nostre 'projecte!", han dit.

La difícil i alhora necessària categoria de Teatre per a Joves ha premiat Ragazzo com a millor
espectacle. Però no ha estat l'únic premi: Oriol Pla, el seu protagonista, ha guanyat el Premi
Revelació per ficar-se a la pell de Carlo Giuliani, el jove mort a Gènova el 20 de juliol de 2001 per
un tret de la policia.

I una sorpresa: el premi al Millor Musical ha estat per Sugar, una versió de Ningú no és perfecte,
que es va estrenar fa uns mesos al Teatre Gaudí, interpretat per Bealia Guerra, Xavi Duch i Ivan
Labanda, dirigit per Pau Doz.

PREMIS ESPECIALS

No han faltat els premis especials, com el Premi Anita, que se l'endurà Georgina Latre però no
avui: anirà a Esparreguera, el poble de Anna Lizaran, on li serà entregat un preciós xal pintat a ma
i amb el seu nom, semblant al que l'any passat es va endur l'actriu Queralt Albinyana per la
mateixa categoria.

El també especial premi Gonzalo Pérez de Olaguer, ha estat atorgat a Ros Ribas, el fotògraf que
tant estima el teatre. Per acabar, el Premi Especial és per a Nuria Espert, que no l'ha pogut recollir
personalment perquè, als seus 80 anys, és de bolo a Bogotà fent el grandíssim monòleg La
violación de Lucrecia. Fantàstica Espert

EL JURAT

En aquesta edició, el jurat de teatre ha estat composat per Joan-Anton Benach, Jordi Bordes,
Sergi Doria, Santi Fondevila, Andreu Gomila, César López Rossell, Iolanda G. Madariaga, Marcos
Ordóñez, Juan Carlos Olivares, Ramon Oliver, Xavi Pardo, María José Ragué, José Carlos
Sorribes i Andreu Sotorra.

Pel que fa al teatre familiar, el formen Ferran Baile, Jordi Bordes, Núria Cañamares, Iolanda G.
Madariaga, Víctor Giralt, Andreu Sotorra i Josep M. Viaplana.

El jurat de dansa està constituït per Carmen del Val, Sara Estellés, Montse Otzet, Bàrbara Raubert
i Jordi Sora.

I, finalment, el jurat Arts de Carrer està format per Marcel Barrera, Núria Cañamares, Imma
Fernández, Aída Pallarés i Manuel Pérez Muñoz.

TOTS ELS PREMIS

TEATRE

Espectacle

El curiós incident del gos a mitjanit (Fundació Teatre Lliure)

Espectacle internacional

Die Ehe der Maria Braun (Thomas Ostermeier / Schaubühne de Berlin)

Director

Àlex Rigola (Marits i Mullers / El Público)

Actriu principal



Clara Segura (Conillet / Una giornata particolare)

Actor principal

Pol López (El curiós incident del gos a mitjanit)

Actriu de repartiment

Mar Ulldemolins (Incerta glòria / Marits i mullers)

Actor de repartiment

Ramon Madaula (El rei Lear)

Musical

Sugar (Som-Hi Films)

Text

Mammón (Nao Albet i Marcel Borràs)

Dramatúrgia / Adaptació

Al nostre gust (Marc Artigau i Oriol Broggi)

Espai escènic

L'art de la comèdia (Lluc Castells i José Novoa)

Illuminació

El Público (Carlos Marquerie)

Vestuari

Amor & Shakespeare (Maria Araujo)

Disseny de vídeo

El curiós incident del gos a mitjanit (Mar Orfila)

Espai sonor:

El curiós incident del gos a mitjanit (Damien Bazin)

Sala

El Maldà

Noves tendències

Cosas que se olvidan fàcilmente (Xavier Bobés)

Revelació

Oriol Pla (Ragazzo / Be God Is)

TEATRE FAMILIAR / PER A JOVES

Espectacle familiar

Momo (Companyia de Teatre Anna Roca)

Espectacle per a joves

Ragazzo (Teatre Tot Terreny)

DANSA

Espectacle

Medea (Thomas Noone Dance)

Espectacle internacional:



The blind poet (Needcompany)

Ballarina

Lorena Nogal (Vorònia / Zelenstova de Marcos Morau / La Veronal)

Ballarí

Farruquito (Los Farruco y los Amaya)

Coreografia

Fuck-In-Progress (Jordi Cortés)

Solo

Wakefield Poole: visiones y revisiones (Mauricio González)

ARTS DE CARRER

La partida (Vero Cendoya)

PREMI ANITA

Georgina Latre

PREMI GONZALO PÉREZ DE OLEGUER

Ros Ribas

PREMI ESPECIAL

Núria Espert


