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Marta Orriols, autora de l’exitosa 
Aprendre a parlar amb les plantes 
(Periscopi, 2018), tria Visc, i visc, i 
visc (L’Altra, 2019), un llibre de me-
mòries de la nord-irlandesa Maggie 
O’Farrell en què narra disset mo-
ments en els quals va estar a punt de 
morir. No és la primera obra 
d’O’Farrell que ha llegit. “Esperava 
aquest últim amb moltes ganes per-
què he llegit els tres llibres anteriors. 
Aquest deu ser el lloc (L’Altra, 2017) 
em va entusiasmar especialment”, 
explica la guanyadora del premi Òm-
nium a la millor novel·la de l’any. De 
la nord-irlandesa en destaca la capa-
citat de dibuixar bons personatges, 
el llenguatge personal i directe que 
utilitza i l’energia vital que desprèn.  

“El seu plantejament em sembla 
molt original –diu Orriols sobre 
Visc, i visc, i visc–. Construeix una 
estructura que crea tensió i efecte, 
i que alhora és summament intimis-
ta i humana”. O’Farrell escriu sobre 
un conjunt de moments vitals a tra-
vés dels quals mostra el jo més pro-
fund i la passió per la vida, que l’allu-
nya d’un to victimista. A Orriols, la 
part de la narració que més li ha 
agradat és la que té a veure amb les 
seves experiències físiques i emoci-
onals, especialment amb la mater-
nitat i la no maternitat. “És total-
ment fidel a la sensació d’alerta, de 
protecció i també de l’amor intens 
cap als fills nats i nonats”, diu Orri-
ols, que considera que “aconsegueix 
un eco emotiu molt fort”.  

I aquest eco emotiu és tan intens 
que l’obra d’O’Farrell ha influenci-
at Orriols fins i tot en l’àmbit perso-
nal. “M’ha recordat dues coses im-
portantíssimes: la fragilitat de la 
nostra existència i, per tant, com és 
d’important procurar gaudir de ca-
da dia”, diu l’escriptora, que amb 
Aprendre a parlar amb les plantes 
(Periscopi, 2018) ha demostrat que 
és una experta en parlar de la mort 
i de la pèrdua.◆
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Els Butaca premien la llibertat 
de ‘La jaula de las locas’
El musical d’Àngel Llàcer s’endú quatre guardons i ‘Una gossa en un descampat’, 
de Clàudia Cedó, triomfa com a millor muntatge de petit format, direcció i text

Els premis Butaca van complir ahir 25 
anys sense deixar espai per a la nostàl-
gia. La gala, que va tenir lloc al Mercat de 
les Flors, va convertir-se en una allau 
–fervorosament aplaudida– de reivindi-
cacions per la igualtat de gènere, la di-
versitat, la no discriminació racial i el re-
coneixement de les feines més invisibles 
de les arts escèniques. La llista de deures 
al sector és tan llarga com necessària.  

El públic, que és qui escull els guanya-
dors dels Butaca, va deixar clara la seva 
devoció per La jaula de las locas. El mu-
sical dirigit i protagonitzat per Àngel Llà-
cer va arrasar als premis i va endur-se 
quatre dels sis guardons als quals optava: 
millor musical, millor actor de musical 
per a Llàcer, millor vestuari i millor ca-
racterització. Llàcer només va tenir pa-
raules d’agraïment per a l’equip del mun-
tatge. “Ara soc més feliç perquè soc capaç 
de crear famílies i bon rotllo”, va celebrar 
el protagonista i director de l’espectacle, 
que farà el salt a Madrid al setembre. 

En uns Butaca molt repartits, la col-
pidora Una gossa en un descampat va re-
collir tres dels reconeixements més an-
helats de la nit: millor muntatge de petit 
format, millor direcció per a Sergi Bel-
bel i millor text per a Clàudia Cedó. “El 
dol perinatal és molt silenciat a la nostra 
societat. És un tema que no hi té espai, 
i això és així perquè està relacionat amb 
les dones. Però és un tema de tots”, va 
subratllar Cedó. L’espectacle tornarà a 
la Sala Beckett al setembre. 

Àngels a Amèrica, que en un inici era 
la preferida dels Butaca amb vuit nomi-
nacions, va marxar finalment amb dos 
reconeixements: millor muntatge tea-
tral i millor actor per a Pere Arquillué. Al 
recollir el Butaca a millor muntatge, el 
director de l’obra, David Selvas, va decli-
nar el premi i va entomar un sin-
cer mea culpa per la decisió 
que un actor blanc inter-
pretés un personatge 
afroamericà al muntat-
ge. “Amb aquest guardó 
hi ha un col·lectiu que 
se sent insultat. Hem 
de lluitar contra allò 
que no vol que tinguem 
veu. Per això declino el 
premi”, va dir Selvas. 

La collita de premis tam-
poc va ser exuberant per a La 
bona persona de Sezuan, que partia 
amb set nominacions i va tancar la nit 
amb tres guardons: millor actriu per a 
Clara Segura, millor actor de reparti-
ment per a Toni Gomila i millor disseny 
de llums per a Pep Barcons. El Butaca 
a millor actriu de repartiment va ser per 
a Carlota Olcina a L’habitació del costat. 

Primera escenògrafa premiada 
Els Jocs Florals de Canprosa va marxar 
amb dos premis: millor actriu de mu-
sical per a Anna Moliner i millor esce-
nografia per a Laura Clos. “És la prime-
ra vegada que una dona en solitari gua-

01. L’equip de La jaula de las locas a la catifa vermella dels premis Butaca. 02. Clàudia Cedó, autora d’Una gossa en un descampat. PERE VIRGILI
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nya aquest premi –va dir Clos–. Arribar 
fins aquí m’ha costat bastant més que 
a un home. Ja n’hi ha prou”. La Pasio-
naria de La Veronal va aconseguir els 
Butaca a millor muntatge de dansa, co-
reografia i intèrpret femení per a Ari-
adna Montfort –que va visibilitzar les 

dificultats de les ballarines per 
compaginar la feina amb 

l’embaràs i la maternitat–, 
mentre que Pol Jiménez 

va obtenir el Butaca a 
millor intèrpret mas-
culí. Suite Toc núm. 6 
de Les Impuxibles va 
recollir el premi a les 
noves aportacions es-

cèniques i a millor com-
posició musical per a Cla-

ra Peya. La pianista va cedir 
el seu espai de discurs al 

col·lectiu Tinta Negra, que van rei-
vindicar la presència d’afrodescen-
dents als escenaris. “La nostra veu us és 
igual? Us convidem a ser valentes i a 
respondre”, van clamar. 

El guardó al millor espectacle per a 
públic familiar va recaure en Ballar és 
cosa de llibres, de La Diürna, i el projec-
te Terrats en Cultura va rebre el premi 
a millor iniciativa per a públics. Pel que 
fa al Butaca honorífic, aquest any s’ha 
atorgat a les espectadores Montserrat 
Soler i Cinta Paloma de manera simbò-
lica per retre homenatge al principal ac-
tiu de les arts escèniques: el públic.◆
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