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Nota de premsa

El Premi BBVA de Teatre 2018
presenta les seves obres finalistes
Els 6 espectacles finalistes són Barbes de balena, d’Els Pirates Teatre;
Wohnwagen, del Col·lectiu VVAA; Not a moment too soon, de Thorus Arts;
Alpenstock, de la companyia Obskené; Amanda T, de la companyia Àlex Mañas i
En Cursiva i #Lifespoiler, de Flyhard Produccions.
• El millor espectacle teatral serà guardonat amb una gira per Catalunya
en diferents teatres, incloent la participació al Festival Temporada Alta
2018, valorada en 20.000 euros.
• Les obres finalistes es podran veure en quatre caps de setmana del mes
d’abril a Valls, Torroella de Montgrí, Calldetenes, Tàrrega, Martorell i
Manlleu. L’espectacle guanyador es farà públic al 14 de maig, en la gala
final que tindrà lloc a L’Atlàntida de Vic.
Desembre, 2017.- Barbes de balena, de Els Pirates Teatre; Wohnwagen, del
Col·lectiu VVAA; Not a moment too soon, de Thorus Arts; Alpenstock, de la
companyia Obskené; Amanda T, de la companyia Àlex Mañas i En Cursiva i
#Lifespoiler, de Flyhard Produccions són les 6 obres finalistes del Premi BBVA de
Teatre 2018, que s’han donat a conèixer aquest dimarts al matí. El jurat del Premi
BBVA de Teatre 2018 ha valorat “la varietat i originalitat de les més de 80 propostes
presentades”, provinents de companyies d’arreu de Catalunya. Finalment, el jurat
s’ha decidit per aquestes sis obres per “la seva qualitat i perquè representen
temàtiques molt diverses i originals”.
Durant el mes d’abril, aquestes 6 obres finalistes pujaran a l’escenari dels teatres de
Valls, Torroella de Montgrí, Calldetenes, Tàrrega, Martorell i Manlleu.
-Dissabte, 7 d’abril: Teatre Principal de Valls. Barbes de balena, de Els Pirates
Teatre. https://vimeo.com/246419775
-Diumenge, 8 d’abril: Espai Ter de Torroella de Montgrí. Wohnwagen, del
Col·lectiu VVAA . https://vimeo.com/246419786

-Dissabte, 14 d’abril: Auditori Teatre de Calldetenes. Not a moment too soon, de
la companyia Thorus Arts. https://vimeo.com/246419801
-Divendres, 20 d’abril: Teatre Ateneu de Tàrrega, Alpenstock, de la companyia
Obskené. https://vimeo.com/246419811
-Divendres, 27 d’abril: El Foment de Martorell. Amanda T, de la companyia Àlex
Mañas i En Cursiva. https://vimeo.com/246419821
-Dissabte, 28 d’abril: Espai Rusiñol de Manlleu, #Lifespoiler, de Flyhard
Produccions. https://vimeo.com/246419833
El Premi BBVA de Teatre 2018 està convocat per la Fundació Antigues Caixes
Catalanes (FACC), amb el suport de BBVA CX. Compte amb la col·laboració de
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AAPC) i de la Fundació
Antiga Caixa Manlleu. El guardó té per objectiu donar suport a la creació teatral i
incentivar l’ofici teatral. La 18a edició d’aquest certamen continua amb la voluntat de
donar una dimensió de país al guardó, portant els espectacles finalistes i el
guanyador a diversos escenaris de tot Catalunya.

Una gira per Catalunya valorada en 20.000 euros
El Premi BBVA de Teatre al millor espectacle és una gira per Catalunya,
valorada en 20.000 euros, que consisteix en sis representacions a diverses sales del
territori, incloent-hi la participació al Festival Temporada Alta 2018.
L’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)
atorgarà una menció especial a la millor actriu i al millor actor de les obres finalistes.
Les cinc obres finalistes no premiades com a millor espectacle teatral percebran
1.000 euros de premi.
Serà el 14 de maig de 2018 quan tindrà lloc la gala final a L’Atlàntida Centre
d’Arts Escèniques d’Osona, on es donarà a conèixer l’obra guanyadora del Premi
BBVA de Teatre 2018.
Així mateix, en el marc de l’acte es tornarà a fer un reconeixement especial a una
trajectòria professional i a una entitat catalana que dediqui els seus esforços al teatre
social.

Un jurat format per professionals de les arts escèniques
El jurat d’aquesta 18a edició està format per cinc professionals de renom del món del
teatre del nostre país: la directora d’escena, Marta Gil, com a representant del
Festival Temporada Alta, Laura Iglesias, el programador de L’Atlàntida de Vic,
Ramon Ferrer, l’actor i membre de l’Associació d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya, Ferran Lahoz, i l’actor i director del Premi BBVA de Teatre, Joan
Roura.

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, s’obre als
professionals del sector i aposta per les companyies emergents.
Forma part del conjunt de Premis que la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA
CX porten a terme en temàtiques tan diverses com la literatura, el dibuix i la pintura,
el circ, el cinema de muntanya i la música amb l’objectiu d’ajudar en la difusió i
projecció dels professionals i estendre la cultura arreu de Catalunya.
Des del 2013, el Premi és impulsat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, amb el
suport de BBVA CX, i s’adreça a companyies residents a Catalunya. El nombre de
propostes presentades s’ha anat incrementant al llarg dels darrers anys, així com la
dotació del premi i les representacions de les obres finalistes i de la guanyadora arreu
de Catalunya. El 2017, es van presentar 60 propostes procedents de companyies de
diversos punts de Catalunya. L’Empestat, de la companyia Indi Gest, en va ser la
guanyadora

L’empestat ha començat la seva gira
L’espectacle guanyador de l’anterior edició del Premi BBVA de Teatre 2017,
L’empestat, de la companyia Indi Gest, obra de Jordi Oriol i dirigida per Xavier
Albertí, ha començat aquest desembre la seva gira per Catalunya. Els dies 1, 2 i 3 de
desembre s’ha pogut veure al Teatre de l’Aurora d’Igualada; el 6 s’ha vist en el marc
del Festival Temporada Alta i al llarg del 2018 es representarà a L’Atlàntida de Vic
i a altres espais.

7 d’abril
Teatre
Principal
de Valls

Barbes de balena – Els Pirates Teatre
d’Anna Maria Ricard

Barbes de balena, de Els Pirates Teatre, fa un recorregut per la vida de la doctora
Dolors Aleu i Riera (1857- 1913), la primera dona llicenciada en medicina a Catalunya
i a l'estat espanyol.
La seva va ser una carrera plena d'obstacles que va anar superant, per exercir
una professió aleshores vetada a les dones. A partir de la seva figura, també fem
memòria de les nostres àvies i besàvies i reflexionem sobre les dones d'avui en dia. A
l'època de la doctora Aleu, les dones portaven cotilla. I nosaltres?

https://vimeo.com/246419775

8 d’abril

Wohnwagen– Col.lectiu VVAA

Espai Ter
de Torroella
de Montgrí

de Rémi Pradère

Viure o arriscar-se? Aquests dos conceptes són l’arrel del conflicte entre la parella
protagonista. L’Emma i l’Anton es coneixen en un bar, la Fada posa una rosa pel mig,
l’Emma convida l’Anton al seu cafè diari i s’enamoren. La felicitat sembla estar
assegurada. Llavors la Bruixa els maleeix amb tan sols tres mesos d’enamorament.
L’Emma vol moure’s, viatjar i descobrir món, mentre l’Anton prefereix viure en un
petit apartament i disfrutar de les petites coses del dia a dia. El Dimoni els ofereix la
solució: comprar un WOHNWAGEN. Podran viure i alhora viatjar. Amor. El
compromís. La Bruixa diu que l’amor és odiós. Segons la Fada, l’amor és preciós.
L’Àngel únicament vol amor, i l’únic que vol el Dimoni és follar sense amor.
Val la pena enamorar-se encara que estigui demostrat científicament que, al cap de
tres anys, el sentiment desapareix? Val la pena enamorar-se quan la teva parella està
a l’altra punta del món i l’única possibilitat que queda són les relacions a llarga
distància mitjançant Skype, les xarxes socials i altres tecnologies? Val la pena
enamorar-se en l’època de Tinder, on l’amor és, en aparença, més efímer que mai?
Val la pena si el món està ple de potencials amants? Val la pena cantar cançons
d’amor que ja s’han cantat milions de vegades?

https://vimeo.com/246419775

14 d’abril
Auditori Teatre
de Calldetenes

Not a moment too soon – Companyia
Thorus Arts

El títol de l’obra, Not a moment too soon, parteix d'una revelació de Merce
Cunningham davant del mirall. És hivern de 2001, té 81 anys i es troba de gira per
Austràlia. En el seu camerino, càmera en mà davant del reflex que li recorda qui és,
es grava dient: "Not a moment too soon" (En el moment just). Aquesta frase emana la
influència del pensament budista a qui li va introduir el seu company i llegendari
músic revolucionari John Cage. També revela com la seva vinculació amb aquesta
visió filosòfica deixa empremta en el paisatge de la dansa contemporània
internacional i ens connecta amb els últims moments de la seva vida.

https://vimeo.com/246419801

20 d’ abril
Teatre Ateneu de
Tàrrega

Alpenstock– Companyia Obskené
de Rémi de Vos

Al seu xalet, en Fritz i la Greta viuen una vida confortable ben arrelada a les
tradicions del Kyrol. Però un dia, la seva tranquil·litat es veu truncada per la compra
d'un detergent al mercat cosmopolita. Us ho imagineu? Un detergent comprat al
mercat COSMOPOLITA! Això només pot generar confusió. I enmig d’aquest
desgavell
arriba
en
Josip,
una
visita
completament
inesperada.
Alpenstock és una comèdia boja i absurda amb ingredients tan dispars com un
piulet tirolès (un alpenstock), el psit-psit del lavabo o una verge de Nuremberg. Una
farsa que ens arrossega in crescendo cap a un espiral d'humor negre. Una peça
incorrecta que amb un humor assassí es revela com un retrat cru del nostre benestar
occidental. “La majoria de gent no obre mai la boca. Si la majoria silenciosa calla per
naturalesa no és menys majoritària per definició. Un dia aquesta majoria silenciosa
acabarà per adonar-se’n i aquell dia el seu silenci majoritari farà molt soroll. Hem de
confiar en el futur”.

https://vimeo.com/246419811

27 d’abril
El Foment de
Martorell

Amanda T – Companyia Àlex Mañas
i En Cursiva

Amanda T és una història inspirada en els tràgics successos que va patir l’Amanda
Todd, una jove canadenca que amb quinze anys va patir ciberbullying i es va suïcidar
després d'anunciar els seus motius amb cartells a la xarxa. Després d'aquest succés va
haver-hi més casos similars en els quals també està basada aquesta obra.
L'assetjament però també el despit d’un amor romàntic però insubstancial, la traïció
del seu entorn, la necessitat de reconeixement i la solitud són temes que alimenten
aquesta ficció basada en fets reals.
Potser la necessitat de visibilitat i fama del personatge amaga un objectiu més
esperançador i humà que és el de merèixer ser estimat. Amanda buscava merèixer ser
estimada.

https://vimeo.com/246419821

28 d’abril
Espai Rusiñol
de Manlleu

#Lifespoiler – Flyhard Produccions
de Marc Angelet i Alejo Levis

Què passaria si sabéssim que el destí no existeix; que està tot determinat? Que el destí,
tal com ens el van explicar no és un conte o un recurs dramàtic a les tragèdies gregues,
sinó una realitat absoluta, científica, matemàtica? Com afectaria al nostre dia a dia i a
les nostres relacions? Aquest és el joc. Una primera cita entre un parell de personatges
que saben que compartiran la vida. Però es poden enamorar lliurement dues persones
si ja saben que els espera una vida en comú?
Marc Angelet i Alejo Levis aposten per una obra arriscada, un treball gairebé
coreogràfic dels actors en una escenografia sorprenent.

https://vimeo.com/246419833
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Marta Gil
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7
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Finalista Premi BBVA de Teatre
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Valls

Wohnwagen
Finalista Premi BBVA de Teatre
Espai Ter de
Torroella de Montgrí

14

20

Not a momento too son
Finalista Premi BBVA de BBVA de
Teatre
Auditori Teatre de Calldetenes

Alpenstock
Finalista Premi BBVA de BBVA de
Teatre
Teatre Ateneu de
Tàrrega

27

24

Amanda T
Finalista Premi BBVA de Teatre
El Foment de
Martorell
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Finalista Premi BBVA de Teatre
Espai Rusiñol de
Manlleu

Maig
14
Gala final
Lliurament de premis
Premi BBVA
de Teatre
Sala Ramón Montanyà
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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 BBVA i CX.

Guanyadors d’edicions anteriors
2017
L’Empestat, de la Companyia Indi
Gest
2016
Psicosi de les 4:48, The Three
Keatons
2015
La Caputxeta galàctica
Insectotròpics (Barcelona)
2014
HARKET [Protocolo], PanicMap
(València)
2013
Hotot, Cascai Teatre (Girona)

2012
Enchanté!, Divinas (Maresme)
2011
El mal menor, Los Corderos.sc
(Vallès Oriental)

2009
Federic...a, Tràfec-Teatre (Berga)
2008
Estrelles en un cel de matinada, Acte
Quatre (Granollers)
2007
El Coronel Ocell, Quatre per Quatre
(Granollers)
2006
La tràgica història de Klown Lear,
Natural Klown Lear (Reus)
2005
L’Hostalera, La Guarderia Teatre
(Sant Miquel de Balenyà)
2004
Amadeus, Casal Familiar Recreatiu
(Manresa)
2003
L’espera, Ens de Nos (Barcelona)

2011
El mal menor, Los Corderos.sc
(Vallès Oriental)

2002
Fer un cafè, Grup Àbac Produccions
(Lleida)

2010
Tots soms pops, Sísmica
d’espectacles (Banyoles)

2001
El cant de la balena abandonada,
Teatre Humil (Olot)

Convoca i organitza:

Col·laboren:

Contacte
Anna Alemany M. 629 07 28 91
Irene Segalés M. 625 72 26 64
comunicacio@fcaixescatalanes.cat
www.premiteatre.cat

@Pteatre

Amb el suport de:

