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Cultura i Espectacles

Si algun element cal desta-
car del palmarès, signat
per la crítica de Barcelona,
que ahir es va fer públic a
l’antiga Fàbrica Damm és
que la joventut trepitja
amb força. L’espectacle
més ben valorat va ser El
curiós incident del gos a
mitjanit, una interessant
proposta dirigida per Julio
Manrique que tornarà al
maig al Lliure de Montjuïc.
A més del premi a l’espec-
tacle, també va rebre el re-
coneixement el treball de
Pol López (actualment
també fent mèrits amb un
Hamlet memorable a Grà-
cia), Mar Orfila (vídeo) i
Damien Bazin (espai so-
nor). Més de 300 persones
van assistir a una gala en
què els actors de Kam-
chàtka acollien el públic
compartint abric i male-
tes, un gest que obliga a re-
cordar el drama dels refu-
giats que Europa sembla
que vol allunyar. Els pre-
mis van ser per a aquella
dissortada mascota, però
la denúncia, a favor d’aco-
llir els refugiats.

Àlex Rigola va rebre el
premi a la direcció per la
comèdia a l’estil de Woody
Allen Marits i mullers i
l’aventura amb El público,
a partir de les pulsions co-
negudes de Federico Gar-
cía Lorca. La crítica va pre-
miar Mar Ulldemolins per
Marits i mullers i Incerta
glòria (també dirigida per
Rigola) com a actriu de re-
partiment. Ulldemolins va
voler recordar la situació
dels refugiats. Clara Segu-
ra també va rebre un pre-
mi de la crítica a actriu
principal per dos treballs:
Una giornata particolare
i Conillet. Si en el primer
feia de mare enamorada
del Duce, en el segon feia
de mare que es revolta
contra totes les formes es-

tablertes. Per Segura, les
altres dues finalistes (An-
na Alarcón i Míriam Iscla)
expliquen històries neces-
sàries, de combat, de va-
lenta denúncia.

Els Premis de la Crítica
van distingir Núria Espert
(premi especial) i el fotò-
graf Ros Ribas (premi
Gonzalo Pérez de Ola-
guer). La filla del periodis-
ta (un dels impulsors de la
primera recuperació dels
premis) l’hi va lliurar. Ri-
bas, calorosament aplau-
dit, va agrair el detall i va
admetre que els actors
sovint s’incomoden per la
presència dels fotògrafs.
Però la seva feina és fer-se
invisible.

La tercera època dels
premis va incorporant ju-
rats. Enguany, s’ha am-
pliat el nombre de catego-
ries de dansa (que té un
jurat específic). Thomas
Noone i el seu Medea va
rebre el premi de la crítica
a l’espectacle de dansa i
va superar Vorònia, de
La Veronal, i Foot-ball, de
Cesc Galabert. Lorena No-
gal sí que va fer bona la
nominació per a Vorònia
com a ballarina. La coreo-
grafia més interessant:
Fuck in progress, de Jordi
Cortés, un exercici de dan-
sa integrada que parla de
sexe sense complexos. 

Quant a teatre familiar,
s’ha tornat a premiar una
adaptació d’un conte de
Michael Ende (el 2014
va ser l’Endrapasomnis).
Enguany, Momo. Oriol
Pla s’ha endut dos premis:
el de revelació i el de tea-
tre per a joves pel seu mo-
nòleg Ragazzo. Per pri-
mer cop, també es pre-
mien les arts del carrer.
Ha estat una peça de dan-
sa urbana, La partida, de
Vero Cendoya. Satisfacció
pel reconeixement i re-
clamació de poder tre-
ballar més i en millors
condicions. ■

El jurat dels Premis de la Crítica de Barcelona 2016 va premiar ahir ‘El curiós
incident del gos a mitjanit’ com a millor espectacle, actor, espai sonor i vídeo
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Mascota teatral

XVIII Premis de la
Crítica de Teatre

Espectacle
b ‘El curiós incident del gos
a mitjanit’

Internacional
b ‘Die Ehe der Maria Braun’

Director
b Àlex Rigola

Actriu principal
b Clara Segura

Actor principal
b Pol López

Actor repartiment
b Ramon Madaula

Els actors de Kamchàtka, interactuant amb els assistents, ahir al vespre als Premis de la Crítica de Barcelona ■ J. LOSADA

Actriu repartiment
b Mar Ulldemolins

Musical
b ‘Sugar’

Text
b ‘Mammón’

Dramatúrgia
b ‘Al nostre gust’

Espai escènic
b ‘L’art de la comèdia’

Il·luminació
b ‘El público’

Vestuari
b ‘Amor & Shakespeare’

Disseny vídeo
b ‘El curiós incident...’

Espai sonor
b ‘El curiós incident...’

Sala
b El Maldà

Noves tendències
b ‘Cosas que se olvidan...’

Revelació
b Oriol Pla

II Premis de la
Crítica de Dansa

Espectacle
b ‘Mede’ 

Internacional
b ‘The blind poet’

Ballarina
b Lorena Nogal

Ballarí
b Farruquito

Coreografia
b ‘Fuck in progress’

Solo
b ‘Wakefield Poole:
visiones y revisiones’

II Premis de la Crítica
de Teatre Familiar

Crítica familiar
b ‘Momo’

Teatre per a joves
b ‘Ragazzo’

I Premis Arts del Carrer

Espectacle
b ‘La partida’
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