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‘Psicosi de les 4.48’, Premi BBVA
3 L’obra és un monòleg de Sarah Kane interpretat per Anna Alarcón, escollida millor actriu

SUPORT A LA CREACIÓ TEATRAL

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

P
sicosi de les 4.48, un especta·
cle de la companyia The 
Three Keatons dirigit per 
Moisès Maicas (amb la col·

laboració d’Ivan Morales) a partir 
d’un text de la dramaturga britànica 
Sarah Kane, ha conquistat el Premi 
BBVA de Teatre 2016, distinció que 
permetrà al muntatge emprendre 

una gira per diverses sales de Cata·
lunya valorada en 20.000 euros i 
també ser present a la pròxima edi·
ció del festival Temporada Alta.
 En una gala celebrada dilluns a la 
nit al Teatre Atlàntida de Vic, el ju·
rat va anunciar la decisió de premiar 
Psicosi de les 4.48 «pel gran nivell inter·
pretatiu de la protagonista, pel risc 
de portar a l’escenari un text d’una 
gran complexitat amb un resultat 

excel·lent i per la seva acurada posa·
da en escena». La protagonista (l’úni·
ca intèrpret, de fet) del muntatge és 
Anna Alarcón, que va veure premia·
da la seva bona feina amb la distin·
ció a la millor actriu. El guardó al 
millor actor el van compartir Ricard 
Borràs (per la seva tasca a Els mots i la 
cosa, de la companyia La Botarga) i 
Raimon Molins (per Himmelweg, de 
la companyia de la Sala Atrium).

 L’obra guanyadora és un monò·
leg que Sarah Kane va ultimar poc 
abans de penjar·se amb els cordons 
de les sabates als 28 anys, víctima 
d’una asfixiant depressió (les 4.48 
és l’hora en què, segons les estadís·
tiques, es cometen més suïcidis). El 
muntatge, que es va estrenar a La Se·
ca el mes de setembre passat, sub·
mergeix l’espectador en les profun·
ditats d’una ment incapaç de discer·

nir entre la realitat i la imaginació i 
que expressa a crits la impossibilitat 
d’estimar i, en definitiva, de viure.

HOMENATGE A CARME SANSA / El Premi 
BBVA de Teatre, que ha arribat a la 
16a edició, va néixer l’any 2001 amb 
l’impuls de l’Obra Social de l’antiga 
Caixa Manlleu com a plataforma de 
suport a la creació teatral i a la difu·
sió del teatre professional en qualse·
vol dels gèneres o estils, adreçat a 
companyies teatrals. Actualment el 
convoquen conjuntament el Grup 
BBVA i la Fundació Antigues Caixes 
Catalanes.
 A la gala es va retre també home·
natge a l’actriu Carme Sansa, en re·
coneixement a la seva llarga trajec·
tòria professional, i a l’entitat bar·
celonina Forn de Teatre Pa’tothom, 
que desenvolupa projectes de defen·
sa dels drets humans, en contra de 
l’exclusió social i a favor de models 
socials alternatius. H

Bob Sinclair, 
estrella de 
les Gaslight 
Sessions de 
Luz de Gas 
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El discjòquei, compositor i produc·
tor francès Bob Sinclair, un dels cap·
davanters del frech touch i copropie·
tari del segell Yellow Productions, se·
rà una de les estrelles internacionals 
convidades a les Gaslight Sessions, 
programació de festes centrades en 
el deep house que des de dimecres 11 
de maig organitzarà cada setmana, a 
partir de mitjanit, Luz de Gas, en col·
laboració amb Ministry of Sound, el 
gran empori britànic de clubs noc·
turns de música electrònica.
 Jordi Vèliz, presentador dels pro·
grames Flaix Matí i Deep Flaix de Flaix 
FM, serà el discjòquei resident de les 
sessions ordinàries i li correspon·
drà obrir el dia 11 la festa inaugural 
abans de deixar pas als plats a l’ale·
manya DJ LOVRA, habitual de Minis·
try of Sound, que el primer dimecres 
de cada mes s’encarregarà d’acostar 
a les Gaslight Sessions els grans èxits 
del deep house europeu.
 La col·laboració amb Flaix FM i la 
citada franquícia de clubs propicia·
rà que discjòqueis i productors in·
ternacionals visitin regularment les 
sessions de Luz de Gas. Bob Sinclair, 
que punxarà el 25 de maig, serà el 
primer convidat de categoria. H
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