
El Premi Xirgu sobreviu a la covid-19
original
El passat dia 6 de juliol es va conèixer la guanyadora del Premi Xirgu a la millor actriu de la
temporada barcelonina 2019/2020. És l’actriu Anna Sahun, “per la seva magistral interpretació
dels personatges de la Dolors, mare d’en Samuel, i la Judit, filla d’en Samuel, a l’obra Justícia
del dramaturg Guillem Clua, sota la direcció de Josep Maria Mestres, estrenada al Teatre
Nacional de Catalunya”, tal com resa a l’acta del jurat compost per vint persones que provenen
de deu grups de teatre amateur.

Anna Sahun és la guanyadora del Premi Xirgu 2020. © David Ruano

No cal dir que el premi d’enguany quedarà enregistrat en la dilatada història dels Premis Xirgu
(46 edicions) com a molt especial per les circumstàncies que l’han rodejat. Precisament per
això, la gent de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona (ADB) no ha volgut renunciar a concedir-
lo de manera presencial en un acte que es celebrarà al vestíbul del Mercat de les Flors el
pròxim dilluns, dia 13 de juliol.
El daltabaix que ha sofert el món escènic encara està per veure, però totes aquelles accions
encaminades a no perdre l’esperit de lluita, han de ser agombolades, tant pels professionals
com pel públic i, sobretot, per les institucions. Vivim en un règim de dependència
administrativa força insà, i allò que hauria de ser un acompanyament a la cultura ha
esdevingut una carrera d’obstacles per aconseguir, no només els suports necessaris, sinó
també l’expansió pels espais i sales de titularitat pública.
L’ADB ha viscut una experiència poc gratificant precisament entorn la figura de la Xirgu amb
motiu del 50è aniversari de la seva mort. I mentre una entitat modesta com la nostra maldava
per commemorar l’efemèride amb tot un seguit d’actes des de l’abril del 2018 a l’abril del
2019, La Generalitat va promoure un altre Any Xirgu just quan acabava aquell, sense tenir en
compte la proposta de l’ADB ni el reconeixement del seu esforç anual per mantenir viu el
Premi Xirgu i la memòria de l’actriu.
L’ADB i l’Ajuntament de Molins de Rei, han fet una declaració de principis quan han vinculat
el seu compromís amb la temporada barcelonina, i encara que enguany hagi estat curta, no
per això per valor, ans el contrari, quedarà fixada a la història del teatre com un fet
transcendent i, esperem, premonitori d’una millor represa de l’art escènic.
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Dins d’aquest món l’ADB som una entitat conjurada a promoure iniciatives que dinamitzin fets
singulars, com: el Premi Xirgu; La ronda de les actrius, únic espai barceloní dedicat a fer
visible la vitalitat de les guardonades, amb sengles plaques palplantades entre l’arbrat de la
plaça Margarida Xirgu, i que desitgem que l’Ajuntament, un dia o altre, dignifiqui.
També promovem el Premi Frederic Roda de Teatre amb la participació de la Diputació de
Barcelona. Un premi que va néixer amb la voluntat de retornar a la Festa de les Lletres
Catalanes, La Nit de Santa Llúcia el gènere literari teatral, però que incomprensiblement va ser
retirat després de tres edicions, i ara es concedeix de manera lliure gràcies a la intervenció del
qui fou Diputat de Cultura Juanjo Puigcorbé, que el va rescatar de la seva desaparició.
Els qui vàrem fer renéixer l’ADB entenem que l’administració ha de contemplar i donar suport
a l’aposta altruista de moltes i moltes iniciatives culturals que, aquí i allà, sorgeixen i treballen
al nostre país. Si l’administració ha d’estar al servei del poble, també ho ha d’estar al servei
de la cultura. I el Premi Xirgu és el paradigma d’una manera de fer que, sense buscar
notorietat, burxa i persevera per mantenir viu l’esperit independent del teatre.
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