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‘Dansad’agost’ i ‘Molt soroll
pernores’ guanyenelsButaca
Pol López i Clara Segura, millors actors de la temporada

XAVIER CERVERA

Ferran Utzet i Àngel Llàcer, els grans triomfadors de la gala

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Lacàlidahumanitat, la insatisfac
ció i la poesia de cinc germanes
solteresenunpobletirlandèsdels
anys trenta livamerèixerahira la
nit a Dansa d’agost el guardó al
millormuntatgeteatraldelatem
porada passada en els XXII pre
mis Butaca. En la divertida ceri
mònia de lliurament d’aquests
premis triats per votació del pú
blic, que es va celebrar al teatre
Apolo, l’obra de la companyia La
Perla29dirigidaperFerranUtzet
va alçar quatre estatuetes i va ba
tre com a millor muntatge obres
de directors molt més veterans,
com El público iMarits i mullers,
d’Àlex Rigola; la Maria Estuard,
de Sergi Belbel, i Només són do
nes, de Carme Portaceli, que tot i
aixòsíquevaguanyarelpremiala
millor direcció. Portaceli no va
anar a la gala però va enviar un
missatge per recordar que “les
doneshanviscutlaguerramésin
visible que ha patit mai la huma
nitat”.
En una vetllada en què els pre

sentadors van dir de broma que
lliuraven els premis Butaca de la
ComunitatdeMadridper l’èxode
actual de figures teatrals catala
nes a la capital espanyola, la poe
sia deDansad’agost va compartir
la glòria amb elMolt soroll per no
resd’ÀngelLlàcer,unaproducció
del TNC que va guanyar com a
millor musical i també quatre
premis en total, entre els quals el
de millor actor de musical per a
David Verdaguer. La millor ac
triudelgènerevaserMercèMar
tínezper73 raonsperdeixarte.
Com amillor actor i actriu tea

trals els premis vananar aparar a
Pol López, pel seu paper en el
Hamlet dirigit per Pau Carrió
–quetornael6dejunyalLliurede
Gràcia–, iaClaraSeguraperlase
va interpretació a Conillet, un
àcid retrat de la condició femeni
na actual realitzat perMarta Ga
lán.
Lluís Pasqual, que l’any passat

va guanyar els Butaca amb El rei

Lear,ahiralanitvaobtenirelpre
mia lamillorobradepetit format
amb Dona no reeducable, prota
gonitzada per una fabulosaMíri
am Iscla. També ha repetit guar
dó la companyia La Veronal, que
ha tornat a aconseguir el premi al
millor espectacle de dansa,
aquesta vegada pel seu viatge a
l’abisme de Vorònia. Jordi Casa
novasvaobtenirelpremialmillor
text teatral per Vilafranca, men
tre que Xavier Bobés va aconse
guir el guardó almillormuntatge
enlacategoriad’altresdisciplines
pel fascinantCosas que se olvidan
fácilmente, un muntatge sobre la
memòriaperanoméscincespec
tadors per funció que tornarà a
estar a la cartellera des de l’11 de
gener, aquest copalTNC.c
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MILLORMUNTATGE
Dansad’agost,
dirigidaperFerranUtzet
DIRECCIÓ
CarmePortaceli
perNoméssóndones
ACTOR
Pol López,perElcuriós
incidentdel gosamitjanit
ACTRIU
ClaraSegura,perConillet
MILLORMUSICAL
Molt soroll perno res,
d’ÀngelLlàcer
PETIT FORMAT
Donano reeducable,
dirigidaperLluísPasqual
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EN TIEMPOS DE IGNOMINIA
PACO IBÁÑEZ CANTA
SUS CLÁSICOS MÁS
REIVINDICATIVOS

ARAMALIKIAN
27-29/12 PALAUDE LAMÚSICA

NIÑA PASTORI
16-17/01 TEATREVICTÒRIA

ADAMO
1/02 PALAUDE LAMÚSICA

CHAMBAO
3/02 PALAUDE LAMÚSICA

THE DIVINE COMEDY
8/02 PALAUDE LAMÚSICA

SKUNK ANANSIE
13/02 RAZZMATAZZ

PACO IBÁÑEZ
28/12 PALAUDE LAMÚSICA…A GALOPAR!!!

…I MOLTS
MÉS!

Aconsegueix les entrades a:
wwwwww..lliiffeevviiccttoorriiaa..ccoomm

Informació: 93 587 95 38

20h. Sant Pau Recinte MMModernista
Die Nacht La nit
Schubert & Schumann
Joan Martín-Royo, bbbaríton
Pierre Réach, piano

20h. Sant Pau Recinte MMModernista
Homenatge a
Salvador Moreno
Maria Katzarava, soooppprano
Rocío Tamez, mezzosoooprano
Francisco Poyato, piiiano
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