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La pluja va respectar dissabte la gala 
final del Festival Caixa Manlleu, des-
prés que divendres hagués obligat a 
suspendre el concert d’Antònia Font, 

inclòs dins dels actes i previst també 
als jardins de Can Puget. El Premi de 
Teatre Caixa Manlleu se’n va anar per 
segon any cap al Vallès Oriental i va 

recaure en la companyia Acte Quatre 
de Granollers, per la valenta versió de 
l’obra ‘Estrelles en un cel de matina-
da’, del rus Alexandre Galine.

Dissabte van recollir el guardó en la gala final, per l’obra ‘Estrelles en un cel de matinada’

Els vallesans Acte Quatre guanyen 
el Premi de Teatre Caixa Manlleu

Manlleu

Jordi Vilarrodà (text)

Sagi Serra (fotografies)

El Premi de Teatre Caixa 
Manlleu ha tornat cap al 
Vallès Oriental. L’arriscada 
opció de la companyia Acte 
Quatre de Granollers amb 
Estrelles en un cel de mati-
nada, una obra punyent del 
dramaturg rus Alexandre 
Galine, va tenir recompen-
sa: el jurat li va concedir la 
vuitena edició del premi, en 
dura competència amb dues 
de les altres obres finalistes. 
Dissabte a la nit, els actors i 
actrius d’Acte Quatre recolli-
en el premi –dotat amb 6.000 
euros– enmig d’una explosió 
d’eufòria, al final de la gala 
que va tenir lloc als jardins 
de Can Puget. L’any passat, 
en semblants circumstànci-
es, havien pujat a l’escenari 
uns altres vallesans, Quatre 
per Quatre, guanyadors de la 
setena edició del premi amb 
El coronel ocell, de Hristo 
Bòitxev.

El segon premi també 
va premiar una proposta 
valenta i treballada: Péinate 
como es debido, presen-
tada per Pocapuc Teatre 
de Banyoles, una creació 
pròpia a partir del film El 

La companyia Acte Quatre, amb el taló del premi, acompanyats dels presentadors de la gala i el president de Caixa Manlleu, Joan Contijoch

Moscou, 1980: la ‘neteja’ dels que fan nosa 

Manlleu S’acosten els Jocs Olímpics de Moscou, l’any 
1980. El règim comunista treu dels carrers totes les perso-
nes que donarien mala imatge del país: marginats de tota 
mena, sobretot prostitutes, van a parar a una instal·lació 
precària on queden confinats fins que passi la flama. En 
aquest lloc intenten organitzar-se per viure amb un mínim 
de dignitat, i aquí coneixem les seves vides: la que té un 
fill, la que viu una història d’amor dins d’aquell lloc sòr-
did, la que va començar prostituint-se per voluntat pròpia 
i ara ho viu amb fàstic... “És dura, però és la vida mateixa”, 
explica Olga Pey. A la fotografia, una escena de l’obra, en 
la representació que es va fer el dia 30 de maig a l’Auditori 
de Calldetenes. 

Un grup de 
14 actors, 
essència 
del teatre 
amateur

Vic

J.V.

Acte Quatre és teatre 
amateur en essència. 
Actualment, 14 persones 
que porten el teatre a la 
sang integren aquesta 
companyia de Granollers, 
formada ara fa 17 anys. 
En algunes ocasions han 
incorporat més actors i 
actrius, però ara “els que 
quedem, som els puntals”, 
explica Olga Pey, presiden-
ta d’Acte Quatre. 

Aquesta veterana actriu 
va saber transmetre al 
públic tota l’alegria de la 
companyia en el moment 
de pujar a l’escenari i rebre 
el premi de mans del pre-
sident de Caixa Manlleu, 
Joan Contijoch. “Veníem 
amb il·lusió perquè ens 
havien seleccionat, però 
això no ens ho pensàvem, 
sembla que toquem el cel”, 
explicava al final de la 
gala, gairebé sense veu. 

Olga Pey reconeixia 
que Estrelles en un cel de 

matinada era un projecte 
teatral arriscat, per l’obra 
i pel tema. Un text inèdit 
en el món del teatre ama-
teur català: “La directora, 
Pilar Pla, el tenia guardat 
al calaix, i al contactar amb 
nosaltres, va dir: “Ara tinc 
les persones que em qua-
dren amb aquest muntat-
ge!”. De premis, n’havien 
tingut d’altres, però cap 
amb la quantia d’aquest i 
amb el mèrit afegit d’ha-
ver arribat al primer lloc 
competint amb més de 50 
companyies d’arreu de 
Catalunya que havien pre-
sentat les seves propostes 
al certamen. 

Els 6.000 euros del pre-
mi Caixa Manlleu, però, 
no canviaran la manera de 
viure el teatre d’aquesta 
companyia que no ha tin-
gut mai ni un local estable, 
però sí l’autèntica passió 
pel teatre. 

àngel exterminador de Luis 
Buñuel. Janot Carbonell, de 
Ribes de Freser, signava el 

text d’aquest muntatge, que 
es va endur 1.500 euros de 
premi. Finalment, la votació 

popular va designar com a 
obra preferida del públic Ai, 
Carmela!, un conegut text 
de José Sanchís Sinisterra 
que va posar en escena el 
grup Teatre de la Selva de 
Lloret de Mar. Per a ells van 
ser els 1.500 euros amb què 
està dotat aquest premi. Pel 
sol fet d’haver arribat a la 
final, tots els altres grups es 
van endur una menció i 600 
euros.

El jurat del premi estava 
integrat pels actors Jordi 
Rico i Pep Simon i l’actriu 
Montse Bonet, professora de 
l’Institut del Teatre i del Col-
legi del Teatre de Barcelona. 
En la valoració posterior del 
veredicte, van destacar “la 
il·lusió que s’ha vist darrere 
dels muntatges” i el risc que 
assumeixen cada vegada més 
les companyies de teatre 
no professional. “Són dos 
factors que hem tingut en 
compte, a part de la interpre-
tació, la direcció, la posada 
en escena i altres aspectes”, 
explicava Pep Simon. En 
el cas dels guanyadors van 
posar de relleu el fet que 
“gent d’una certa edat” puja-
va a l’escenari per encarnar, 
amb solvència, papers de 
personatges marginats de la 
societat.

“Això sí que no 
ens ho pensàvem, 
sembla que 
toquem el cel!”


