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ElLliureacapara
elspremisde lacrítica
amb11guardons
Les seves obres ‘Les tres germanes’ i ‘El quadern
daurat’ triomfen amb ‘Sonoma’, de La Veronal

JUSTO BARRANCO
Barcelona

ElsXXIIIpremisde laCríticacata
lana ja tenen guanyador: el Teatre
Lliure, que dirigeix Juan Carlos
Martel.Lessevesgransaposteshan
arrasat, en aquest any tan compli
cat,enelveredictefinaldelscrítics i
les crítiques d’arts escèniques: Les
tres germanes, la versió del clàssic
deTxékhovdirigidaperJulioMan
rique i ambientadaen l’emergència
climàticaactual,s’hacoronatmillor
muntatge i ha obtingut dos guar
dons més, millor actriu de repar
timent per a Mireia Aixalà i millor
espai sonor per a Damien Bazin,
mentre que El quadern daurat,
l’adaptació de la monumental no
vel∙la de Doris Lessing, ha aconse
guit els sis premis aquèoptava:mi
llor direcció de l’any per a Carlota
Subirós, millor adaptació per a la
mateixa Subirós i Ferran Dordal,
milloractriudel’anyperaNoraNa
vas, millor escenografia per a Max
Glaenzel, millor il∙luminació per a
Carlos Marquerie i millor vestuari
peraMartaRafa.
A més, el Lliure ha obtingut un

premi especial per la seva progra

macióadistàncianascudadurant la
pandèmia i un altre delsmuntatges
quehaexhibit,Itdon’tworryme,de
la companyia Atresbandes, amb
Bertrand Lesca i Nasi Voutsas, ha
guanyatenNovesTendències.
Dosguardonss’haendutJustícia,

la història de la Catalunya recent,
pujolisme inclòs, que vamostrar el
TNC:guardóperal textdeGuillem
Clua i per a JosepMariaPou coma
millor actor. I una altra producció
del TNC, L’hèroe, ha obtingut el
premi almillor actor secundari, Al
bert Prat. Angélica Liddell ha gua
nyat el premi a la millor producció
internacionalambLalletraescarla
ta, que es va veure al Grec, mentre
queAquest país no descobert que no
deixa tornar de les seves fronteres
capdelsseusviatgers,d’ÀlexRigola,
coproducció del Temporada Alta i
la sala Beckett, ha estat la millor
obradepetit format.Unaltremun
tatge de la Beckett,Karaoke Elusia,
d’Oriol Puig, sobre el suïcidi juve
nil, haguanyatelpremi revelació.
En dansa, la poderosa Sonoma,

de La Veronal, coproducció del
Grec,elMercatdelesFlors,elTem
poradaAlta i diversos teatres euro
peus,haguanyatalmillormuntatge
i lamillorcoreografiadel’any, iAnd
so you see... our honorable blue sky
and ever enduring sun... can only be
consumed slice by slice..., de Robyn
Orlin i Albert Khoza, al Mercat, al
millor muntatge internacional. En
musical, premiats exaequo l’Acho
rus line,d’AntonioBanderas, i laIn
fanticida, deNeusPàmies, amésde
millor actriu de musical. En teatre
familiarlapremiadahaestatCamía
l’escola,deCampiQuiPugui, iente
atre de carrer, Paraules que tren
quenossos, deCia. Pagans.ElTrici
cle ha obtingut el premi d’honor
GonzaloPérezdeOlaguer.c

NoraNavasper ‘El
quaderndaurat’ iJosep
MariaPouper ‘Justícia’
hanestatelsmillors
protagonistesdel’any

SILVIA POCH

UnaescenadeLes tres germanes

Neix el BARQFestival:
cinema i arquitectura
units a Barcelona
ASTRID MESEGUER
Barcelona

Un nou esdeveniment s’afegirà
ambmoltesganesal’extensallis
ta de festivals cinematogràfics
que tenen lloc a Barcelona. Es
tracta del BARQ, l’únic Festival
Internacional de Cinema d’Ar
quitectura d’Espanya que, fins al
16demaig,coincidintamblaSet
manad’Arquitecturaquesecele
bra a la capital catalana, oferirà
durant la primera edició una
programaciódenoullargmetrat
ges i onze curts que es podran
veurealsCinemesGirona,elDis
senyHub i laplataformaFilmin.
Però no només hi haurà pro

jeccions durant els sis dies del
certamen. El BARQ també aco
lliràactivitatsparal∙lelescomara
xerrades, debats, tallers i confe
rències sobre arquitectura, i la
seva relacióambelmónaudiovi
sual en altres seus de la ciutat
com la Fundació Joan Miró, el
Macba, la Filmoteca de Catalu
nya, el Barcelona Roca Gallery i
el pavellóMies van der Rohe en
formatpresencial ienstreaming.
Impulsat i dirigit pels docu

mentalistes Pep Martín i Xavi
Campreciós, el propòsit de la
mostra és arribar a tots els pú
blicsperdonaraconèixerdequi
na manera l’arquitectura és im
prescindibleen lesnostresvides.

“Pretén ser una finestra per en
senyar realitats socials d’actuali
tat i reflexionarhi a través de
l’arquitectura, com ara l’accés a
l’habitatge, l’espai públic o la
sostenibilitat”, segons els orga
nitzadors.
El programa inclou documen

tals poc difosos a Espanya que
aborden temàtiques com ara la
integració social, la igualtat de
gènere,elsnousmodelsdeciutat
o la gentrificació. Precisament

entre les obres a concurs desta
quen la cinta inauguralTokyo ri
de, deLeka&Lemoine, una road
movieurbanaquetécomaingre
dients laciutatdeTòquio iunAl
fa Romeo vintage conduït pel
premi Pritzker RyueNishizawa;
Acasa, my home, que qüestiona
lesciutatscomalímitsconstruïts
de la nostra pròpia llibertat, o
CharlottePerriand:pioneer inthe
art of living, sobre l’emancipació
de la dona i el seu vincle amb el
disseny i l’arquitectura.c

El festival pretén
“reflexionar sobre
realitats socials
d’actualitat a través
de l’arquitectura”
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Cicle de conferències

Donem veu als referentsmundials de l’activisme
conservacionista, per tal que ens documentin

de primeramà, sobre els riscosmediambientals
de la nostra alimentació.

Activista en Biodiversitat, Research Foundation for
Science, Technology and Ecology

dra. vandana
shiva

sos–biodiversitat

Registra’t a invitaciones@encuentroslv.com
i segueix l’esdeveniment en streaming a lavanguardia.com
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