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La gala d’entrega dels pre-
mis Gran Via del teatre
musical, que arribaven a la
segona edició i que van ser
instituïts a Madrid per
«premiar els professionals
del sector i potenciar la in-
dústria del teatre musical»
a l’Estat, es va celebrar al
Teatro Calderón de Ma-
drid.

El premi d’honor va re-
caure en Joan Crosas, per
la seva trajectòria en es-
pectacles musicals com
ara My fair lady, Chicago,
Sweeney Todd, Germans
de sang, Els miserables i
Mar i cel. El premi espe-
cial va ser per a la compa-
nyia barcelonina Dagoll
Dagom, «per l’exportació
del seu espectacle de pro-
ducció nacional [sic]»
Mar i cel.

El premi gros, el de mi-
llor musical, se’l va endur
Ascenso y caída de la ciu-
dad de Mahagonny, dirigit
pel català Mario Gas, di-
rector del Teatro Español
de Madrid, que també va
obtenir el premi a la millor
direcció d’escena, a la mi-
llor direcció musical, per a
Manuel Gas, i a la millor
actriu de repartiment,
guardó atorgat ex aequo a

la catalana Teresa Valli-
crosa i a María Adamuz
(El rey de bodas).

Cabaret, a més del pre-
mi a la millor actriu prota-
gonista per a Marta Ribera
(Grease, West side story,
Jeckill & Hide), que ha ob-
tingut el de Gironina de
l’Any en el transcurs de la
Nit de la Comunicació,
també va obtenir el premi
al millor disseny d’il·lumi-

nació, per a Ariel Maestro.
Cabaret, que ja havia fet
una llarga estada de tres
anys a Madrid abans d’ar-
ribar a Barcelona, amb un
repartiment diferent, tam-
bé havia obtingut un parell
de premis en la primera
edició, a la millor direcció
musical, per a Marcos
Cruz, i a la millor substitu-
ta femenina, per a Maria
Blanco.

El premi al millor ma-
quillatge i perruqueria va
ser per a Sònia Montañà,
per la seva feina a l’opere-
ta Ruddigore o La nissaga
maleïda, d’Egos Teatre,
que es podrà veure aquest
cap de setmana a la sala La
Planeta de Girona.

El premi a millor actor
protagonista el va guanyar
Ignasi Vidal per Jesucristo
Superstar.

Marta Ribera guanya el premi Gran
Via a la millor actriu de musical
També van ser guardonats Joan Crosas i la companyia Dagoll Dagom

Marta Ribera, davant del Teatre Apolo de Barcelona, on Cabaret va fer estada. / O. DURAN

● L’actriu Marta Ribera (Girona,
1971) va rebre dilluns el premi Gran
Via de teatre musical a la millor ac-
triu protagonista pel seu paper de Sa-

DANI CHICANO / Madrid lly Bowles a Cabaret. L’obra, que ha
fet estada al Teatre Apolo de Barce-
lona des de finals de setembre de
l’any passat fins a finals d’aquest
mes, l’han vist unes 170.000 perso-

nes. A més de Ribera, en la gala
d’entrega dels premis també van ser
guardonats l’actor català Joan Cro-
sas amb el premi d’honor, i Dagoll
Dagom, amb un premi especial.

Reconeixement europeu a projectes
d’espais públics a Banyoles i Begur
● Barcelona.  El projecte de pavimentació i urbanit-
zació del nucli antic de Banyoles i el parc de l’Ar-
breda de Begur són dos dels 26 projectes finalistes
del 5è premi europeu de l’Espai Públic Urbà, con-
curs que promou el Centre de Cultura Contemporà-
nia de Barcelona i cinc institucions europees més
vinculades al món de l’arquitectura. El projecte
Barking Town Square, situat en un barri perifèric
degradat de l’est de Londres, s’ha endut el premi en
reconeixement a una arquitectura «col·lectiva,
ideada per diferents autors i promoguda per ens pú-
blics i privats, amb la participació dels veïns». S’hi
van presentar 176 projectes de 26 països. / M.P.

El Festival de Cinema Jueu de
Barcelona estrenarà «Mein Führer»
● Barcelona. El Festival de Cinema Jueu de Barcelo-
na estrenarà Mein Führer, l’autèntica veritat sobre
Adolf Hitler, un film de Dani Levy que trenca el ta-
bú de fer broma sobre el dictador. En la desena edi-
ció, que tindrà lloc del 27 de maig al 8 de juny, la
mostra estrenarà a l’Estat el film del director suís i
també presentarà un seguit de pel·lícules que, com-
memorant el 60è aniversari de la seva fundació, fa-
ran un retrat de l’Israel actual. / X.A.

El govern de la Generalitat crea el
Premi Nacional del Còmic
● Barcelona. El govern va aprovar ahir la creació de
la categoria de còmic en els Premis Nacionals de
Cultura. El guardó s’atorgarà a la persona o entitat
que hagi realitzat l’aportació en el camp del còmic.
Entre els membres del jurat destaca el president
d’Òmnium Cultural, Jordi Porta; l’agent literària
Anna Soler-Pont i el redactor en cap de cultura
d’aquest diari, Jaume Vidal. / EL PUNT

Cindy Mack parlarà sobre les imatges
del judaisme, al Bonastruc ça Porta
● Girona. Cindy Mack, doctora en història de l’art i
professora de la Boston University de Madrid, ofe-
rirà avui la conferència Els manuscrits hebreus il-
luminats. Les imatges del judaisme al Centre Bo-
nastruc ça Porta del Call de Girona (19 h) dins del
cicle Les arts en el judaisme. Mack ha publicat re-
centment el llibre Buscadores de belleza. / X.C.


