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Cinc obres de teatre
busquen premi

TEATRE MERCÈ MIRALLES

aldrà esperar fins al 14 de juny per
saber quin és el veredicte del jurat i
quina és la peça teatral que s’enduu

el Premi Unnim de Teatre. De moment ja se
saben quines són les obres finalistes i co-
mença el calendari d’actuacions. Les cinc
peces que opten a obtenir el guardó teatral
més ben dotat econòmicament –6.000 eu-
ros– són Cosmètica de l’enemic, de la compa-
nyia Sala Muntaner; Pinocchio, de la compa-
nyia Roseland Music; Carmela, Lili, Aman-
da, de la companyia Marlia Produccions;
Hotot de la companyia Cascai Teatre d’Ullà,
i Temps, de la companyia Teatre de Guerri-
lla. L’Auditori Teatre de Calldetenes (Oso-
na) acull les funcions, que es faran tots els
divendres del mes de maig, a les 21.30 h. El
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El Premi Unnim de Teatre ja
té els finalistes. Avui surt a
escena la primera peça,
‘Cosmètica de l’enemic’. El
guardó està dotat amb
6.000 euros i una gira

Premi Unnim, que disposa d’un jurat espe-
cialitzat en arts escèniques, també conce-
deix una menció especial per al millor actor
i la millor actriu. I a més a més de la dotació
econòmica, el guanyador exhibirà el seu es-
pectacle amb una gira, organitzada conjun-
tament amb Transversal, xarxa d’activitats
culturals, pel territori català. El públic pot
gaudir també d’un Off Premi Unnim. El 6
de juny, La nit del monòleg, a la sala Les Da-
mes de Manlleu (21.30 h). El 8 de juny, està-
tues humanes i espectacles al carrer, a Man-
lleu (18 h). I, finalment, la gala d’entrega de
premis, que es fa el 14 de juny a l’Auditori
Teatre de Calldetenes (21 h). El premi el
convoquen Caixa d’Estalvis Unió de Caixes
de Manlleu, Sabadell i Terrassa. En les últi-
mes convocatòries ha guardonat muntatges
com Enchanté!, de Divinas (Maresme), l’any
passat; El mal menor, de Loscorderos.sc (Va-
llès Oriental), el 2011, i Tots soms pops, Sís-
mica d’Espectacles, de Banyoles, el 2010.
Amb paraules dels convocants del guardó:
“El premi és l’oportunitat per fer un pas en-
davant, conscients de les dificultats que te-
nen dia a dia els actors, directors i professio-
nals del sector. Massa sovint es perden pel

camí espectacles d’una gran creativitat i
qualitat artística degut a diferent factors, pe-
rò sobretot per la baixa probabilitat de tre-
ballar i mostrar-se en condicions.”

Comença el compte enrere
Avui mateix es podrà veure la primera obra
finalista: Cosmètica de l’enemic. Lluís Soler i
Xavier Ripoll interpreten la peça basada en
la novel·la homònima d’Amélie Nothomb;
Magda Puyo s’encarrega de la direcció. Va
estrenar-se el mes de gener passat. Un em-
presari s’està a la sala d’espera d’un aeroport
llegint tranquil·lament, fins que un segon
personatge li dóna conversa. El que no pas-
saria de ser una anècdota més o menys mo-
lesta per al protagonista esdevé una davalla-
da als inferns. A la seva obra, Amélie Not-
homb juga amb les pors, les obsessions, la
culpabilitat, el remordiment... Una davalla-
da als inferns d’un mateix.

El 10 de maig és el torn de Pinocchio, adap-
tació de la novel·la original de l’autor Carlo
Collodi: Le avventure di Pinocchio. És la pri-
mera vegada que una peça dirigida a un pú-
blic familiar està entre els finalistes del Pre-
mi Unnim. Roseland Musical és una com-

REPRESENTACIONS
Premi Unnim Teatre
Lloc i dates:
Les funcions són a
l’Auditori Teatre de
Calldetenes.
‘Cosmètica de
l’enemic’ (3 de maig);
‘Pinocchio’ (10 de
maig); ‘Carmela. Lili,
Amanda’ (17 de
maig); ‘Hotot’ (24 de
maig) i ‘Temps’ (31
de maig)

Finalistes
A sota, a la fitxa,
‘Cosmètica de
l’enemic’. A la
següent plana,
‘Temps’. Al costat, de
dalt a baix,‘Carmela.
Lili, Amanda’ i
‘Pinocchio’(esquerra)
i ‘Hotot’ (dreta).
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Visites temàtiques a la masia d’en
Cabanyes, a Vilanova

quest cap de setmana es fa la primera sessió del
cicle Visites Temàtiques a la Masia d’en Cabanyes,
a Vilanova i la Geltrú. El cicle té l’objectiu de
mostrar singularitats d’aquesta casa museu, de la
mà d’especialistes. Obre les trobades la catedràtica
Rosa Vives, que explicarà les conclusions de
l’estudi Els Goya de la Masia d’en Cabanyes. La
investigació confirma que les 12 estampes de Goya
que formaven part de la col·lecció pictòrica de la
família Cabanyes, pertanyen a l’última sèrie de
gravats que va fer Francisco de Goya abans del seu
exili a França l’any 1824 i que és coneguda com Los
Disparates o Los Proverbios. Rosa Vives afirma que
tot indica que “són proves pòstumes, d’assaig,
abans de la primera tirada, que cronològicament se
situen entre 1848 i 1863”. La següent visita a la
masia, Un palau de masia, es farà l’11 de maig i serà
guiada per Pere Marsé, qui mostrarà detalls de
l’arquitectura de la casa, la seva autoria i les
singularitats que amaguen les seves parets. El 18 de
maig, Albert Tubau aprofundirà sobre els orígens
de la vinya i el vi al Garraf, la transformació de la
fisonomia del territori, la implicació en els
comportaments i l’evolució de l’economia, entre
altres aspectes. El 25 de maig, a la visita La projecció
del poeta Manuel de Cabanyes, el filòleg Xavier Solà
recrearà alguns episodis de la vida i l’obra del poeta
Manuel de Cabanyes. El 8 de juny, Oriol Pi de
Cabanyes explicarà amb imatges la història de la
casa-museu. Finalment, el
22 de juny, Estel Adell parlarà del paisatgista

Joaquim de Cabanyes i la seva visió romàntica de
la natura. Les visites són a les 11, excepte la del 8 de
juny (Oriol Pi de Cabanyes), que comença a les
11.30. L’entrada és lliure.

VISITES A LA MASIA D’EN CABANYES
Vilanova i la Geltrú, del 4 de maig al 22 de juny
Web: www.ccgarraf.cat

Aurèlia Muñoz, itinerant
uxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis de

Martorell, inicia la itinerància de la primera
exposició antològica de l’artista tèxtil Aurèlia
Muñoz. Durant aquest 2013 i fins a principis del
2014 es podrà veure també a altres museus i
centres culturals de Vilafranca, Ripollet i
Granollers. L’obra d’Aurèlia Muñoz és un referent
per a joves artistes per tornar a la manufactura
aplicada al projecte creatiu.

AURÈLIA MUÑOZ, RECERQUES INFINITES. FIBRES,
TEXTURES I ESPAI
Martorell, del 10 de maig al 7 de juliol
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AGENDAD’AUTOR M.M.

FINA MIRALLES
Matances
Exposició: Fins al 19
de maig, el Museu
d’Art de Sabadell
acull una exposició
que gira al voltant
del documental
Matances. Poder i
subjectivitat. Una
lectura visual a
l’arxiu de Fina
Miralles. La mostra
permet veure la
major part de les
obres originals que
conformen la sèrie
Matances, base de
del documental,
conservades al
Museu d’Art de
Sabadell, gràcies a
la donació que
l’autora va fer de la
de la seva col·lecció
i arxiu personals.

“Disparate femenino Pesa más que un burro muerto”

panyia barcelonina de dansa-teatre amb
trenta anys d’experiència en la creació
d’espectacles per a tots els públics, espe-
cialment l’infantil. En aquest cas, i junta-
ment amb Urano, productora audiovisual
especialitzada en tecnologies de la imatge,
han creat aquest projecte. El resultat vin-
dria a ser, doncs, un Pinotxo del s. XXI.

La tercera proposta és, el 17 de maig:
Carmela, Lili, Amanda, de Marlia Produc-
cions. Isabel Soriano, Noèlia Pérez i Neus
Pàmies, sota la direcció de Marc Chornet,
es posen a la pell de tres actrius-cantants,
de tres generacions diferents, amb la seva
particular manera d’entendre la música
vocal en escena. Duen el nom de tres can-
çons que remeten a tres moments histò-
rics: la Guerra Civil, la segona Guerra
Mundial i la postguerra, i la repressió.

Les dues últimes peces finalistes són Ho-
tot (24 de maig) i Temps (31 de maig). En el
primer cas, és teatre d’humor, cabaret, ex-
ecutat per un sol intèrpret, Marcel Tomàs.
Es va estrenar al festival Temporada Alta
l’any passat. El títol de l’obra fa referència a
la raça d’uns conills nans, fruit de creuar
conills alemanys i holandesos. La segona
obra, Temps, és de Teatre de Guerrilla. Té
un al·licient especial, i és que l’actor de Jo-
glars Ramon Fontserè s’estrena, a Temps,
com a director. La peça està escrita i inter-
pretada per Quim Masferrer. La pregunta
que és el punt de partida: què faries si sa-
bessis que et queda una hora i mitja de vi-
da? Això és el que li passa al personatge que
interpreta Masferrer. I lògicament, parla
del temps, la vida i la mort, sense canviar la
manera de fer que ja és marca de la casa:
humor, ironia, sarcasme i tocs d’antropo-
logia rural. ❋

L’origen
Aquest premi va
ser convocat per
primera vegada
per l’obra social de
Caixa Manlleu el
2001, amb
l’objectiu de donar
suport a grups i
entitats que feien
teatre sense
finalitats
lucratives. Des de
l’any 2010 es va
obrir també a les
companyies
professionals.




