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‘L’ànec salvatge’ 
conquereix els 

Premis de la Crítica 

L’ànec salvatge, de Henrik Ibsen, 
estrenada el març passat i dirigida per 
Julio Manrique, es va proclamar la 
gran triomfadora de la nit amb quatre 
reconeixements: millor espectacle, 
millor direcció, millor espai escènic 
(Lluc Castells) i millor espai sonor 
(Damien Bazin). Aquest any els reco-
neixements a millors interpretacions 
van quedar força repartits. Cristina 
Genebat, Marta Marco i Clara Segu-
ra van recollir el premi ex aequo a mi-
llor actriu principal per Les noies de 
Mossbank Road.  “Volem excel·lència 
i qualitat, i aquestes no tenen gènere”, 
van reivindicar les actrius. Xicu Ma-
só, que va rebre el guardó al millor ac-
tor per El metge de Lampedusa, va re-
cordar que el vaixell Open Arms està 
requisat. La interpretació de Teresa 
Vallicrosa de la líder d’una secta  a Els 
nens desagraïts li va valer el guardó a 
millor actriu de repartiment, i Oriol 
Pla va aconseguir el de millor actor de 
repartiment pel seu paper a La cala-
vera de Connemara. A més, Els nens 
desagraïts, de Llàtzer Garcia, es va 
imposar en la categoria de millor text, 
i Àlex Rigola ho va fer en la categoria 
de millor adaptació per Ivànov.  

Premi especial a Iago Pericot 
Els crítics van retre un homenatge a 
l’escenògraf Iago Pericot concedint-
li el premi especial Gonzalo Pérez de 
Olaguer. “Vaig néixer en una Repú-

blica Catalana –va recordar Pericot–. 
I pateixo quan veig que hi ha gent que 
va a la presó sense haver fet res de do-
lent”. Els conflictes familiars de Ca-
si normales van coronar el muntatge 
com a millor musical, i la feina de Jo-
an Garriga a Bodas de sangre li va va-
ler el premi a millor música original o 
adaptada. Els premis també van dis-
tingir María Araujo per la feina de 
vestuari a Ricard III i la il·luminació 
de Boscos, a càrrec de Pep Barcons. 
Així mateix, la companyia emergent 
José y Sus Hermanas es va imposar 
en dues categories, el premi revelació 
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i el de crítica jove per Los bancos rega-
lan sandwicheras y chorizos. “Vivim 
temps que demanen que pensem les 
coses fora de premisses massa curtes 
que encapsulen les coses com les 
lleis”, va afirmar la directora i drama-
turga Sílvia Ferrando. El premi noves 
tendències va ser per a Agnès Mateus 
i Quim Tarrida per Rebota, rebota y en 
tu cara explota, i el de teatre famili-
ar va distingir La nena dels pardals. 
En dansa, Bach, de la companyia 
Mal Pelo, es va endur el premi a mi-
llor espectacle i el de millor ballari-
na per a Federica Porello.e

Els guardons també distingeixen Cristina 
Genebat, Marta Marco i Clara Segura 

ARTS ESCÈNIQUES

Robert Lepage i la recepta de la paella
dor com a espectacle. El fet distin-
tiu de les produccions de la compa-
nyia, que ha creat tendència en el 
mon del circ actual, és aixecar l’es-
pectacle a partir d’una idea motriu 
que contamina tots els elements de 
la posada en escena i li atorga una 
certa coherència dramatúrgica.  

A Totem aquesta idea, ens diuen, 
és un viatge a l’evolució de la hu-
manitat des dels orígens amfibis. 
Llavors, per què després del mag-
nífic començament amb un núme-
ro de barres paral·leles se’ns tras-
llada a un Miami hortera amb dos 
musculats vigilants de la platja, per 
més brillant que sigui el número 
d’acrobàcia aèria amb anelles? O 
què té a veure amb l’evolució la di-
vertida, i ben feta, entrada de pa-
llassos del pescador que treu el cap 
una estona després? Per no parlar 
d’un al·lucinant tablao flamenc 
amb micos, indis mohicans i pa-
llassos fent la corrida, o l’embolcall 
a l’estil més naïf de Disney dels pa-
tinadors sortits de Pocahontas. 
Fins i tot musicalment, un dels 
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CIRC DU SOLEIL

tica se la tortura amb una percus-
sió popera. Això no impedeix que 
els números siguin tècnicament 
perfectes, que les llums i el so fun-
cionin la mar de bé, que els intèr-
prets llueixin un vestuari força 
kitsch fruit d’un acurat disseny, 
que els malabaristes ens deixin bo-
cabadats, que les acrobàcies ens 
provoquin esglais i que les projec-
cions omplin l’escenari d’imatges 
poderoses. Però Totem, ai las, és un 
espectacle amb poca ànima que es 
diria que és fruit d’un treball d’ofi-
ci més que d’una creació.  

On és, doncs, el Lepage que tants 
cops hem aplaudit? El seu talent 
només despunta en el disseny de 
l’espai, presidit per un totèmic es-
quelet de tortuga, i en una escena 
sense acròbates però amb micos. 
Com dèiem abans, ens queden els 
números en si. I entre ells, el de les 
noies xineses sobre alts monoci-
cles llançant tassetes de te al cap de 
les companyes sense que ni una 
caigui. Fabulós. A la fi, moments 
per gaudir.e

punts forts dels espectacles de la 
companyia, la funció es totalment 
heterogènia. Una partitura lleuge-
ra i adotzenada que funciona alie-
na al ritme interior dels números, 
sobretot a la primera part, en què, 
per exemple, a la delicadesa carti-
laginosa de la contorsionista asià-

‘Totem’, del Cirque du Soleil  
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La paella té la seva recep-
ta, tot i que cada cuiner hi 
posa la seva mà i la seva 
imaginació. El Cirque du 
Soleil té la seva fórmula, 

tot i que cada director hi posa la se-
va mà i la seva imaginació. Unes pa-
elles surten millor que unes altres 
i uns espectacles del Cirque du So-
leil surten millor que uns altres. I 
Totem, que està dirigit per un dels 
grans directors canadencs de teatre, 
Robert Lepage, resulta molt més 
convencional i força menys articu-
lat que els grans records que tenim 
d’Alegria, Quidam o el meravellós 
Corteo. Emocionant per les habili-
tats dels artistes i una mica decebe-

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Crònica

E l teatre va arraconar ahir 
la llegenda i es va deixar 
il·luminar profusament 
pel color groc. “Tenim 
moltes ganes de donar 

veu a molta gent en temps en què 
s’imposa el silenci”, anunciava d’en-
trada una de les presentadores dels 
vintens Premis de la Crítica, Anna 
Pérez Pagès, durant la gala que va 
tenir lloc a La Villarroel. L’Associ-
ació d’Actors i Directors Professio-
nals de Catalunya i l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalunya 
van encetar les reivindicacions. 
“Estem vivint un greu moment de 
vulneració dels drets fonamentals, 
i per això creiem que el teatre és més 
necessari que mai”, van afirmar 
amb un manifest comú. Les nom-
broses reclamacions per la llibertat 
dels presos polítics i el retorn dels 
exiliats van encapçalar una cerimò-
nia que també va estar marcada pel 
clam a favor de la llibertat d’expres-
sió, la presència de les dones a la 
professió i les denúncies de la pre-
carietat del sector a càrrec dels pre-
miats i de col·lectius com ara Do-
na’m Escena i No Callarem. 
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