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“L’inspector” de Gógol s’endú   
el Ciutat de Terrassa de Teatre
>  El Pierrot de Centelles va guanyar direcció, caracterització i cinc premis actorals

Jordi Guillem 

La pandèmia de la covid-19 no ha 
permès enguany representar totes 
les obres programades per a la qua-
ranta-sisena edició del Premi Ciu-
tat de Terrassa de Teatre, que orga-
nitza any rere any la Sala Crespi. 
Dos espectacles van haver de ser 
cancel·lats, però se’n van veure vuit, 
tots ells de gran nivell, dins del pa-
norama del teatre amateur català. 
Dissabte al vespre, l’incomparable 
escenari de les Esglésies de Sant 
Pere va acollir la cerimònia de clo-
enda del certamen. Una setantena 
d’assistents van reunir-se per co-
nèixer els noms dels guanyadors 
darrere de l’església de Sant Miquel. 
La regidora de Cultura, l’actriu Rosa 
Boladeras, va ser present al lliura-
ment de premis. 

El Trofeu Ciutat de Terrassa d’en-
guany, amb una dotació econòmi-
ca de 400 euros, se’l va endur el Pi-
errot Teatre de Centelles gràcies a 
la seva representació de l’obra de 
Nikolai Gógol “L’inspector”, que es 
va poder veure a la sala Crespi el 
passat 23 de febrer. Es tracta d’una 
comèdia satírica escrita l’any 1836 
pel dramaturg rus d’orígen ucranià 
Nikolái Gógol. És un text del tot 
contemporani, una comèdia de si-
tuacions equívoques que fa escar-
ni de la cobdícia, l’estupidesa i la 
corrupció política. Transcorre ori-
ginalment a l’Imperi rus, però és, 

Fotografia dels guardonats en el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, a les Esglésies de Sant Pere. LLUÍS CLOTET

lògicament, perfectament extrapo-
lable als nostres dies. I de manera 
ben senzilla. El premi gros del cer-
tamen no va ser l’únic que es va en-
dur la companyia de Centelles, que 
va guanyar també diversos reconei-
xements en categories tant escèni-
ques com interpretatives. 

SET PREMIS MÉS 
La directora del muntatge, Montse 
Albàs, va obtenir el guardó a la mi-
llor direcció per una extraordinària 

posada en escena que va captivar 
tant el jurat com els espectadors.  
L’obra es va emportar també  mi-
llor caracterització i ni més ni 
menys que cinc guardons per als 
seus protagonistes: millor actor 
principal (Josep Sobrevias); sego-
na millor actriu principal (Ester 
Roca); millor actor de repartiment 
(Toni Presseguer); segon millor ac-
tor de repartiment (Albert Prat); i 
millor actriu de repartiment (Àn-
gels Aregall).   

El Trofeu Llorer d’Egara, dotat 
amb 300 euros, va correspondre a 
“Bruna”, l’obra que va estrenar el 
certamen el passat 19 de gener. 
Aquesta peça de Mar Puig i Mateu 
Peramiquel va ser posada en esce-
na pel Grup d’Amics del Teatre 
d’Ullastrell (GATU), que es va en-
dur també el guardó al millor so i 
muntatge musical, així com el pre-
mi a la millor actriu protagonista, 
que va recaure en Mariona Lleo-
nart. Els ullastrellencs van veure 

també recompensat el seu treball 
amb el tercer premi d’entre les ac-
trius de repartiment (Jana Palet) i 
el segon guardó a la millor direcció, 
que va anar a càrrec de Mar Puig. 
“Bruna” va comptar amb dos guar-
dons més, el premí de la votació po-
pular i el del jurat juvenil. 

 

EX AEQUO EN EL TERCER LLOC 
Pel que fa al tercer graó del podi, el 
Trofeu Jaume Crespí, que té una 
dotació econòmica de 200 euros, va 
ser concedit “ex aequo” a les obres 
“Dues dones que ballen”, de Josep 
Maria Benet i Jornet, posada a l’es-
cena per l’Associació Cultural i Re-
creativa de Fals (Fonollosa) i a “La 
cabra o qui és Sylvia”, l’obra d’Ed-
ward Albee portava a l’escena per 
la companyia CorEnllà de Cornellà 
de Llobregat. Aquest darrer treball 
es va endur també els premis de 
millor il·luminació, el segon guar-
dó d’actriu de repartiment (Laura 
Relats) i el segon millor actor prin-
cipal (Miquel Andrés). Per la seva 
banda, “Dues dones que ballen” va 
marxar també amb dos tercers pre-
mis, el de millor direcció per a Fran-
cesc Parcerisas i el de millor actriu 
principal (Anna Planas). 

El palmarès es va completar amb 
els guardons a la millor escenogra-
fia, per a l’obra “A les fosques”, del 
grup de La Pobla de Mafumet La 
Corriola Teatre. El muntatge “Men-
tiders” d’Anthony Neilson va valdre 
a dos dels seus actors, Joan Casabó 
i Josep Maria Masferrer, el tercer 
premi en actuació principal. Es 
tracta d’un muntatge del Guspira 
Teatre de Cassà de la Selva. Qollu-
naka i Companyia8 van participar 
en aquesta edició, tot i que ho van 
fer fora de concurs. Els organitza-
dors preparen ja l’edició de l’any 
2021 del Ciutat de Terrassa.   

Josep Puy va presentar “Carta de grisos”
El terrassenc Josep Puy va presentar a la lli-
breria La Cinta del carrer de la Palla el llibre 
“Carta de grisos”, una íntima reflexió de les 
seves vivències com a infant i adolescent al 
barri de Ca n’Aurell. El text transita per qua-

tre espais vitals: barri, escola, vacances i oci. 
Conté 60 fotografies, moltes inèdites. L’obra 
està prologada per Vicenç Villatoro. L’editor 
Pau Vinyes, Domènec Ferran i Isabel Mar-
quès van acompanyar l’autor. SANTI OLIVET

Dafnis Balduz i Carla Barroso, fent “Amics”
El pati de la Biblioteca del districte 2 va aco-
llir dissabte l’espectacle “Amics”, un show 
de música, poesia, bon humor i referents de 
totes les generacions interpretat per l’actor 
Dafnis Balduz i la cantant Carla Barroso. Hi 

va haver dues funcions, una primera gratu-
ïta per a personal sanitari i una altra oberta 
al públic en general. L’espectacle és un vi-
atge a través de l’amistat de dos artistes amb 
músics i poetes convidats. LLUÍS CLOTET
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