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Dia Internacional del Teatre  LLL

33Reconeixement  8  Joan Pera (esquerra), Mario Gas (dreta) i altres representants de les arts escèniques, ahir, a la Rambla, van descobrir el projecte de la Rambla de les Arts.

MAITE CRUZ

El Passeig de la Fama de Hollywood  inspira el projecte de la Rambla de les Arts, que ahir  

es va poder visualitzar de manera temporal amb una acció feta davant l’Arts Santa Mònica 

Una Rambla d’estrelles

MARTA CERVERA 

BARCELONA

En els últims anys la celebració del 
Dia Internacional del Teatre, que 
es commemora demà, 27 de març, 
ha anat a més a Barcelona.  Aquest 
any ha començat amb una sorpre-
nent arrencada. Ahir a la tarda els 
passejants de la Rambla es van veu-
re sorpresos per una acció que va 
servir per visibilitzar un nou pro-
jecte: la Rambla de les Arts. Aques-
ta iniciativa impulsada per l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre de Ca-
talunya (Adetca) en col·laboració 
amb l’Associació d’Actors i Direc-

tors Professionals de Catalunya 
(AADPC) i els teatres públics pretén 
traslladar la idea del Passeig de la 
Fama de Hollywood a l’artèria bar-
celonina. L’acció d’ahir va servir per 
perfilar com seria aquest projecte, 
l’aprovació del qual aniria vincula-
da a la remodelació de l’històric pas-
seig per als vianants. 

Prop de les sis de la tarda davant 
l’Arts Santa Mònica, figures de l’es-
pectacle com la veterana Montser -
rat Carulla, la seva filla Vicky Peña, 
Joan Lluís Bozzo, l’entranyable 
còmic Joan Pera, el coreògraf Cesc 
Gelabert, l’actor i director Mario  

viu color perquè es vegin bé de dia 
i la idea és que utilitzin el sol per 
carregar els focus que les il·lumina-
ran de nit. 

¿I els vius? 

El projecte preveu retre homenatge 
a grans intèrprets espanyols del tea-
tre, la dansa, el circ i la música que 
hagin deixat empremta a Catalunya 
a partir de la recuperació de la de-
mocràcia. Ahir, entre els noms es 
podien veure els de la soprano 
Montserrat Caballé i del pallasso 
Monty. 

«El que lamento  
és que tots  els que  
hi figuren ja estan 
morts», va protestar 
Pepa Plana

A Joan Pera, que va destapar la 
del seu íntim amic i col·lega Paco 
Morán, li va fer una il·lusió enor-
me veure el seu nom en ple centre 
de la ciutat. «Sempre és emocio-

nant tornar a coincidir amb ell, tot i 

que sigui així, perquè la nostra his-

tòria va ser una cosa irrepetible. 

Realment ell es mereix aquesta es-

trella», va assenyalar el veterà ac-
tor. Tot i que encantada que l’art 
tingui més visibilitat en ple centre 
de Barcelona, Plana va matisar: 
«L’únic que lamento és que tots els 

que hi figuren ja són morts.  A mi no 

m’agradaria haver d’acabar així 

per tenir la meva estrella». No era 
l’única amb aquesta opinió.  

Tant grups polítics i instituci-
ons públiques com agents cultu-
rals i comercials de la zona han 
acollit la proposta amb entusias-
me, segons els seus impulsors. «El 

projecte de remodelació de la 

Rambla i les eleccions tan a prop 

van a favor», va destacar Toni Alba-
dalejo, vicepresident d’Adetca. H

21a EDICIÓ DELS PREMIS DE LA CRÍTICA

Èxit de Claudia Cedó
3 Tres guardons per a la seva obra ‘Una gossa en un descampat’ 

M. C. 

BARCELONA

Una gossa en un descampat, obra de la 
gironina Clàudia Cedó dirigida per 
Sergi Belbel i estrenada en el marc 
del Grec el 2018 a la Sala Beckett 
(tots dos van coproduir el muntat-
ge) va ser la gran triomfadora de la 
21a edició dels Premis de la Crítica 
de les Arts Escèniques, entregats 

ahir a la nit al Teatre Poliorama. Va 
obtenir tres dels cinc premis princi-
pals que concedeix la crítica barce-
lonina als espectacles estrenats 
l’any anterior. La peça, basada en la 
seva dura experiència com a mare 
gestant després de perdre el fill que 
esperava, va triomfar en les catego-
ries d’espectacle, text i actriu princi-
pal, atorgat ex aequo a les dues intèr-

La gala, inclosa en les celebraci-
ons del Dia Mundial del Teatre, que 
es commemora el 27 de març, va es-
tar dedicada a l’enyorat crític d’EL 
PERIÓDICO César López Rosell, mort 
l’estiu passat.  

 
ELS REIS DEL MUSICAL / Jordi Prat i Coll 
va ser guardonat com a director per 
la seva fresca versió d’Els Jocs Florals 
de Canprosa, de Santiago Rusiñol, 
produït pel TNC. D’aquesta creació 
també es va premiar Montse Ame-
nós en vestuari i Anna Moliner com 
a actriu de musical. En la categoria 
masculina aquest premi va ser per a 
Àngel Llàcer, que s’ha consagrat 
amb La jaula de las locas. I Fun home, 
aposta de Dani Anglès i Focus que 

va inaugurar la nova etapa del tea-
tre Condal, va triomfar en la catego-
ria de musical. 

El temps que estiguem junts va ser 
Premi Crítica Jove, muntatge que 
també va obtenir les categories d’ac-
tor i actriu de repartiment, Quim 
Àvila i Júlia Truyol, respectivament. 
El reconeixement a l’actor revelació 
va ser per a Albert Salazar per A.K.A. 
(Also Known As), de Daniel J. Meyer, 
que ja va triomfar en els premis Bu-
taca, els que concedeix el públic. 

En l’apartat de petit format, el 
guardó va ser per al deliciós Travy 
de la família Pla, producció del Tea-
tre Lliure, i en Noves Tendències es 
va imposar La plaza, d’El Conde de 
Torrefiel. H

Gas i els clowns Pepa Plana i Gui-
llem Albà, entre d’altres, van desta-
par vinils que imitaven la futura 
placa dissenyada per Philip Stan-
ton, nord-americà establert a Bar-
celona. Les seves estrelles desta-
quen sobre un fons de trencadís de 

prets que representaven la protago-
nista: Vicky Luengo i Maria Rodrí-
guez. Com a actor principal va vèn-
cer Pere Arquillué pel seu rol de l’ad-
vocat ultraconsevador a Àngels a 
Amèrica, estrenat al Lliure. Set of sets, 
de Guy Nader i Maria Campos, pre-
sentat al Mercat de les Flors, es va 
emportar els premis de dansa, com 
espectacle i coreografia. N
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