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Les sis obres finalistes del Premi BBVA de 
Teatre 2015 pugen a l’escenari  

durant aquest mes d’abril 
 
 

• Durant el mes d’abril, Nadia, Confidències a Al·là, 
MedeaMaterialMedea, M.A.R.I.L.U.L.A, La Caputxeta Galàctica, i 
Locus Amoenus s’interpretaran en diversos teatres i espais de 
Catalunya 

• Les obres es podran veure en tres caps de setmana, d’entre el 10 i el 
26 d’abril, a Valls, Vic, Tàrrega, Calldetenes i Berga 
 

• L’espectacle guanyador del Premi, convocat per la Fundació 
Antigues Caixes Catalanes i el BBVA, es farà públic l’11 de maig a la 
Gala Final que tindrà lloc a L’Atlàntida de Vic 
 

 
 
1 d’abril de 2015.- Durant els tres caps de setmana compresos entre el 10 i el 26 
d’abril, els sis espectacles finalistes de la 15a edició del Premi BBVA de Teatre 2015 
pujaran a l’escenari de diversos teatres i espais de tot Catalunya.  Les poblacions de 
Valls (Alt Camp), Vic (Osona), Tàrrega (Urgell), Calldetenes (Osona) i Berga (Berguedà) 
acolliran les obres finalistes, escollides pel jurat d’entre 84 propostes teatrals de 
companyies provinents d’arreu del país. 

Així, Nadia, de La Conquesta del Pol Sud es podrà veure al Teatre Principal de Valls, el 
10 d’abril; Confidències a Al·là,  de Sala Atrium, a ETC Teatre de Vic, el 17 d’abril; 
MedeaMaterialMedea, d’Artmagnètic, el 18 d’abril, al Teatre Ateneu de Tàrrega; 
M.A.R.I.L.U.L.A, de La Lula Produccions, el 19 d’abril, a l’Auditori Teatre de 
Calldetenes;  La Caputxeta Galàctica, de la companyia Insectotròpics, el 25 d’abril, 
també a l’Auditori Teatre de Calldetenes i Locus Amoenus, d’ Atresbandes, el 26 d’abril 
al Teatre Municipal de Berga. 

 

Una gira valorada en 16.000 euros 

El Premi, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) i el 
BBVA, consisteix en una gira de quatre representacions per diversos teatres de 
Catalunya valorada en 16.000 euros. En concret, tres espectacles seran representats 
en equipaments que formen part dels Teatres Amics, i un quart al Centre Cultural  
Terrassa. 

Nota de premsa 
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El Premi BBVA de Teatre és un dels guardons teatrals de major dotació econòmica 
d’aquest país. El Premi BBVA de Teatre reafirma així el seu objectiu de donar suport a 
la creació teatral, d’incentivar l’ofici teatral i ajudar en la difusió de l’espectacle 
guanyador.  

 

L’11 de maig, la Gala Final a L’Atlàntida de Vic 

L’11 de maig tindrà lloc la Gala Final a la sala Ramon Montanyà de L’Atlàntida de Vic, 
on es donarà a conèixer l’espectacle guanyador. Per la seva banda, i en el marc de la 
pròpia gala, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) 
concedirà el Premi a la millor actriu i al millor actor dels espectacles finalistes.  

Així mateix, es tornarà a fer un reconeixement especial a una trajectòria professional i a 
una entitat catalana que dediqui els seus esforços al teatre social.  

Per poder assistir a la Gala Final, només cal sol·licitar la invitació a través del correu 
(fundacio@fundacioacm.cat).   

El jurat de la 15a edició del Premi BBVA de Teatre està format per cinc professionals de 
renom del món del teatre del nostre país: els actors Pep Ferrer i Pep Pla; l’actriu Amàlia 
Sancho; el programador de L’Atlàntida de Vic, Ramon Ferrer i el també actor i director 
del certamen, Joan Roura. 

El Premi BBVA de Teatre 2015, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes 
(FACC) i el BBVA, té com a objectiu donar suport a la creació teatral i a la difusió del 
teatre professional en qualsevol dels gèneres o estils. 

 

Nadia 
Divendres, 10 d’abril, 21:00h 
Autor: Nadia Ghulam, Carles F. Giua i Eugenio Szwancer	   
Companyia: La Conquesta del Pol Sud 
Lloc: Teatre Principal de Valls 
www.valls.cat 
 
Una noia afganesa protagonitza aquest documental escènic per transmetre’ns la seva 
experiència, una història que enllaça el seu passat a Kabul amb el seu present a 
Barcelona i que projecta una mirada d’esperança cap al futur. 
https://vimeo.com/116580776 
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Confidències a Al·là 
Divendres, 17 d’abril, 21:30h	   
Autor: Saphia Azzedine 
Companyia: Sala Atrium 
Lloc: ETC Teatre de Vic 
www.etcteatre.cat 
 
Jbara viu a les muntanyes d’un país del Magreb, amb els seus pares, cinc germans i 
germanes i les seves ovelles. Reduïda al rang de criada per un pare ignorant i brutal, a 
vegades es prostitueix per alguns dolços i un iogurt de magrana. És bonica, però no ho 
sap. En un poble on les dones, literalment, no són res, encara no ha après que la seva 
bellesa és poder. Fins al dia en que una maleta cau d’un cotxe d’uns turistes americans 
i li revela un altre món. https://vimeo.com/116580777 
 
 

MedeaMaterialMedea  
Dissabte, 18 d’abril, 21:00h	   
Autor: Heiner Müller 
Companyia: Artmagnètic 
Lloc: Teatre Ateneu de Tàrrega	   
www.tarrega.cat 
 
Medea Material és una d’aquelles històries que perduren a través dels segles sense 
envellir, sense que el seu misteri sigui resolt. Força, vitalitat, quimera, esquinçament. 
Heiner Müller va prendre el mite de la bruixa i l’argonauta per explicar la història 
d’una Europa sacsejada i devastada per les guerres, de les dues Alemanyes, de 
l’enfonsament del mur. Recollim la torxa i diseccionem el material. 
https://vimeo.com/116580778 
 
 

M.A.R.I.L.U.L.A	   
Diumenge, 19 d’abril, 18:00h	   
Autor: Lena Kitsopoulou 
Companyia: La Lula 
Lloc: Auditori Teatre de Calldetenes 
www.teatrecalldetenes.cat 
 
Avui no és un bon dia per a la protagonista de M.A.R.I.L.U.L.A. De fet, fa dies que no 
està gaire bé. Asseguda a la seva taula de treball, mentre espera sense massa ganes 
l'arribada del seu amant ocasional, escolta música, es formula els perquès del seu 
desencís, busca sortides a la seva situació, ens explica la seva visió del món... Hi ha 
tantes preguntes sense resposta? Tant de bo existís una pastilla que ho arreglés tot! 
M.A.R.I.L.U.L.A., una comèdia existencialista.  https://vimeo.com/116580779 
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La Caputxeta Galàctica 
Dissabte, 25 d’abril, 21:30h	   
Companyia: Insectotròpics 
Lloc: Auditori Teatre de Calldetenes 
www.teatrecalldetenes.cat 
 
La Caputxeta Galàctica és un espectacle escènic d’art multimèdia que versiona el 
conegut conte de la Caputxeta, oferint una visió singular del popular mite. Una 
proposta multidisciplinar que explota la barreja en directe del teatre, la pintura, el 
vídeo i la música i que ofereix una nova dimensió plàstica i escenogràfica que 
submergeix el públic dins l’obra. https://vimeo.com/116580782 
 
 

Locus Amoenus 
Diumenge, 26 d’abril, 18:00h	   
Companyia: Atresbandes 
Lloc: Teatre Municipal de Berga	   
www.ajberga.cat 
 
LOCUS AMOENUS, etimològicament “lloc idíl·lic” o “lloc amè”. Es tracta d’un tòpic 
literari llatí que vol reflectir un lloc idealitzat de seguretat i confort. La peça presenta 
una petita ficció inspirada en el relat El Túnel de Friedrich Dürrenmatt, on un tren es 
dirigeix cap a l'abisme amb l'absoluta ignorància per part dels seus passatgers. Aquest 
tren, en el que es troben 3 desconeguts, serveix de vehicle per posar en relleu els 
paradisos promesos que ha tingut la nostra generació i, en conseqüent, les seves 
contradiccions. https://vimeo.com/116581773 
 
 
 

Venda d’entrades a cada equipament. 

Les representacions MedeaMaterialMedea i M.A.R.I.L.U.L.A oferiran al públic converses 
abans i després de les representacions amb crítics de teatre de Recomana.  

 

Sobre el Premi BBVA de Teatre  

El Premi BBVA de Teatre és una plataforma de suport a la creació teatral i a la difusió 
del teatre professional, en qualsevol dels gèneres o estils, adreçat a companyies teatrals.  

El projecte neix al 2001 com a iniciativa de l’Obra Social de l’antiga Caixa Manlleu per 
donar suport a les companyies de teatre amateur. A partir del 2010, el premi s’obre als 
professionals del sector i aposta per les companyies emergents. Actualment, està 
convocat i promogut per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA.  
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Col·laboren 
 

    
	  
	  	  	  
	  
 
 
 
 
Contacte 
Anna Alemany 
M. 629 07 28 91 
comunicacio@fcaixescatalanes.cat 
www.premiteatre.cat    
www.fcaixescatalanes.cat  
@Pteatre 

   Convoquen i organitzen: 


