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PreMis de la CrítiCa 2019

La primera gala confinada de la història!
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Què? Qui?

Els Premis de la Crítica de les 
Arts Escèniques tenen l’objectiu 
de donar suport i difondre l’ex-
cel·lència d’una de les manifes-
tacions culturals més importants 
de Catalunya: les arts escèniques 
(teatre, dansa, arts de carrer, així 
com teatre familiar i valorat per la 
crítica jove).  

L’Associació per a la Promoció de 
les Arts Escèniques Recomana va 
assumir el 2015 l’organització dels 
Premis de la Crítica, amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya i 
d’altres institucions i empreses 
privades.  

PREMIS DE LA

2017

Quan i On? L’edició 2019 dels Premis, que 
s’havia de celebrar el 23 de març 
del 2019 a La Villarroel, es va ha-
ver de reprogramar a causa de la 
pandèmia global. Finalment, es 
va organitzar en format virtual en 
una gravació a partir de videocon-
ferències. La gala es va emetre en 
streaming per youtube el 15 de 
juny i també és va poder seguir a 
través de la nova web dels premis. 
Al mes de desembre es va orga-
nitzar l’entrega de diplomes a l’ai-
re lliure Les Glòries a Les Glòries, 
presentada per les vedettes Glòria 
Ribera i las Glorias Cabareteras.
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la Web
Aquest any els premis han inaugurat una web pròpia amb tota la informació: el 
llistat complet dels nominats i premiats en les diferents categories , els jurats, les 
últimes notícies, les notes de premsa i els dossiers de les edicions anteriors... A 
més, a través de la web també és possible veure la gala sencera. 
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la Gala

el tràiler
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la Gala en iMatGes
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la Gala en iMatGes
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l’entreGa de diPlOMes: 
les Glòries a les Glòries
Després de la gala confinada, arriba el torn de l’entrega de premis a l’aire lliure. I 
amb unes presentadores de luxe. La Glòria Ribera i Las Glorias Cabareteras fan 
de mestres de cerimònies en aquesta entrega atípica que només podia ser en un 
lloc de Barcelona…
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reCOMana, OrGanitzadOra dels 
xxii PreMis de la CrítiCa

alGuns Clients reCOMana

L’Associació per a la Promoció de les Arts Escèniques 
Recomana, organitzadora des de 2015 dels Premis de 
la Crítica, va néixer el juny del 2013 com a plataforma 
virtual que aglutina 40 crítics a la pàgina web Recoma-
na.cat. 

Recomana és un projecte professional d’acompanya-
ment a l’espectador, amb la voluntat de garantir-li la major satisfacció en el con-
sum cultural. Recomana ofereix a l’usuari un ampli ventall de crítiques de la car-
tellera de Barcelona i bona part de Catalunya, com també accions presencials 
relacionades amb determinats espectacles. 
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els Jurats

- Jordi Bordes (El Punt/ Avui)
- Elisa Díez (Butaques i somnis)
- Sergi Doria (ABC)
- Imma Fernández (El Periódico)
- Teresa Ferré (El Temps de les Arts)
- Santi Fondevila (Ara / Time Out Barcelona)
- Andreu Gomila (Time Out Barcelona)
- Iolanda G. Madariaga (Recomana)
- Gema Moraleda (Somnis de teatre / La Llança)
- Juan Carlos Olivares (La Vanguardia / Time Out Barcelona)
- Ramon Oliver (La Vanguardia - Què fem)
- Marcos Ordóñez (El País)
- Xavi Pardo (RAC 1 / Àrtic)
- Manuel Pérez i Muñoz (El Periódico / Entreacte)
- Oriol Puig Taulé (Núvol)
- Núria Sabat (Recomana)
- José Carlos Sorribes (El Periódico)
- Andreu Sotorra (Clip de Teatre)
- Pep Vila (Catalunya Ràdio)

teatre - xxii

- Ferran Baile (Recomana)
- Jordi Bordes (El Punt Avui)
- Núria Cañamares (Entreacte)
- Dani Chicano (Inquietuds culturals)
- Iolanda G Madariaga (Recomana)
- Marc Sabater (Petit Sabadell/ Petit Terrassa)

FaMiliar - vi

- Núria Cañamares (Entreacte)
- Imma Fernández (El Periódico)
- Gema Moraleda (Somnis de Teatre / La Llança)
- Xavi Pardo (Rac 1 / Àrtic)
- Manuel Pérez i Muñoz (El Periódico / Entreacte)
- Oriol Puig Taulé (Núvol)

arts de Carrer - v

dansa - vi
- Clàudia Brufau (Revista Musical Catalana)
- Natàlia Chocarro (El Punt Avui)
- Valèria Gaillard (Ara)
- Oriol Puig Taulé (Núvol)
- Bàrbara Raubert (Time Out Barcelona) 
- Jordi Sora i Domenjó (Escena de la Memòria)

nOvaveu - iii

els PresentadOrs
- Anna Pérez Pagès (Betevé) 
- Toni Puntí (Tv3)

- Júlia Boixader Duñó
- Paula Castillo
- Joana Cortils Munné
- Alba Cuenca Sánchez
- Nil Martín López
- Judit Martínez Gili 
- Anna Molinet Mateo
- Mar Panyella Bonet
- Maria Pujol
- Annie Pugnau Sáez
- Martí Rossell Pelfort
- Cris Sanz-Gadea
- Laura Ulldemolins 
- Cèlia Ventura i Gabarró
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la PreMsa va dir...
MitJans en PaPer

• Última Hora
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la PreMsa va dir...
• La Vanguardia
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la PreMsa va dir...
• Segre
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la PreMsa va dir...
• El Punt Avui
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la PreMsa va dir...
• Ara
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la PreMsa va dir...
• El Periódico
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la PreMsa va dir...

• Àrtic (Betevé)

• Tot és Comèdia (Cadena Ser)

MitJans audiOvisuals

• Catalunya Nit (Catalunya Ràdio)

https://play.cadenaser.com/audio/370RD010000001616165/
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Mitjà Títol Link

Diari 
de Sabadell

La petjada de Ca l’Estruch 
als premis de la Crítica

Ribera Online
Deltebre Dansa, guardonat amb una menció 

especial als XXII Premis de la Crítica 
d’Arts Escèniques

El País ‘Falaise’ i ‘Europa Bull’, triomfadors dels Premis 
de la Crítica

Betevé Edició confinada dels 
Premis de la Crítica de les Arts Escèniques 

Núvol La multidisciplinarietat guanya 
els Premis de la Crítica

S e t m a n a r i 
L’Ebre

Vídeo - Deltebre Dansa, guardonat amb una 
menció especial als XXII Premis de la Crítica 

d’Arts Escèniques

Ebre Digital
Deltebre Dansa, guardonat amb una menció 

especial als XXII Premis de la Crítica 
d’Arts Escèniques

El Nacional Els triomfadors dels Premis de la Crítica 2019

Cultura 21 ‘Falaise’ i ‘Europa Bull’ s’imposen en els Premis 
de la Crítica 2019

Lleida.com El ‘Polzet’ de Zum Zum Teatre, 
Premi de la Crítica

Bit de Cultura

Per primera vegada en 22 edicions, els Premis 
de la Crítica de les Arts Escèniques s’han atorgat 

en una “gala” en línia després que es va haver 
de suspendre la gala presencial 

a causa del coronavirus

la PreMsa va dir...
MitJans Online
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Mitjà Títol Link

Teatralnet Ja tenim el Palmarès dels XXII Premis de la Críti-
ca d’Arts Escèniques que organitza Recomana

Bit de Cultura Los espectáculos ‘Europa Bull’ y ‘Falaise’, galar-
donados en los XXII Premis de la Crítica

El Periódico ‘Falaise’ i ‘Europa Bull’ triomfen 
als Premis de la Crítica

La República ‘Falaise’, de Baró d’evel, i ‘Europa Bull’, de Jordi 
Oriol, triomfen als Premis de la Crítica 2019

Ara Cat Baró d’evel i Jordi Oriol, grans triomfadors dels 
premis de la crítica

la PreMsa va dir...
MitJans Online
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rePerCusió a tWitter

Hastag

#PremisdelaCrítica

984.451 comptes d’abast
Més del triple de l’edició anterior

Més d’ 1 Mil·lió d’impressions 
al llarg d’ 11 hores 
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els CòMPliCes dels PreMis de la CrítiCa
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