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PALMARÈS DELS PREMIS 2022 
TEATRE MUSICAL.CAT 

Gala Sala Aquarel·la de Barcelona 
Dilluns, 21 novembre 2022 

 

✪ Millor musical (de gran format)  BILLY ELLIOT (SOM PRODUCE) 
 
✪ Millor musical (de petit format) APOLOGIA I ESCARNI DE L'ESTUPIDESA 
HUMANA (MARC TIMON) 
 
✪ Millor intèrpret en un rol masculí protagonista COMPANY (ROGER BERRUEZO) 
 
✪ Millor intèrpret en un rol femení protagonista  BILLY ELLIOT (NATALIA MILLÁN) 
 
✪ Millor intèrpret en un rol masculí de repartiment  CANTANDO BAJO LA 
LLUVIA (RICKY MATA) 
 
✪ Millor intèrpret en un rol femení de repartiment  COMPANY (ANNA MOLINER) 
 
✪ Millor direcció escènica ADEU, ARTURO (JORDI MILÁN) 
 
✪ Millor direcció musical  ¡CHAKAPUM! (PABLO NOVOA)  
 
✪ Millor coreografia  BILLY ELLIOT (PETER DARLING, TONI ESPINOSA I ELSA ÁLVARO) 
 
✪ Millor llibret  ELLES (SÍLVIA SANFELIU) 
 
✪ Millor partitura  BYE BYE MONSTRE (DÀMARIS GELABERT) 
 
✪ Millor disseny d’il·luminació COMPANY (JUAN GÓMEZ CORNEJO i CARLOS TORRIJOS)  
 
✪ Millor escenografia  ADEU, ARTURO (LA CUBANA / CASTELLS I PLANAS) 
 
✪ Millor disseny de so  COMPANY (ROC MATEU) 
 
✪ Millor vestuari  ADEU, ARTURO (CRISTINA LÓPEZ / LA CUBANA) 
 
✪ Millor esdeveniment  NEXT TO NORMAL IMMERSIVE 
 
✪ Millor reposició  LA FILLA DEL MAR 
 
✪ Premi especial honorífic Iñigo Santamaría Núria Feliu (in memoriam) 
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NOMINACIONS QUE HAN OPTAT ALS PREMIS 

►5 nominacions per Adeu Arturo: Millor direcció escènica, Millor intèrpret de 
repartiment de rol masculí, Millor disseny de so, Millor escenografia, i Millor Vestuari. 
► 3 nominacions per Apologia i escarni de l’estupidesa humana: Millor musical de 
petit format, Millor partitura i Millor llibret. 
►8 nominacions per Billy Elliot: Millor musical de gran format, Millor intèrpret en rol 
femení protagonista, Millor direcció musical, Millor coreografia, Millor disseny de so, 
Millor disseny d’il·luminació, Millor escenografia, i Millor Vestuari. 
►3 nominacions per Bye bye monstre: Millor disseny d’il·luminació, Millor partitura i 
Millor llibret. 
►1 nominació per Capítols: Millor esdeveniment. 
►11 nominacions per Cantando bajo la lluvia: Millor musical de gran format, Millor 
intèrpret en rol femení protagonista, Millor direcció escènica, Millor direcció musical, 
Millor coreografia, Millor intèrpret de rol femení de repartiment, Millor intèrpret de 
repartiment de rol masculí, Millor disseny de so, Millor disseny d’il·luminació, Millor 
escenografia i Millor Vestuari. 
►6 nominacions per ¡Chakapum!: Millor musical de gran format, Millor intèrpret en 
rol masculí protagonista, Millor direcció escènica, Millor direcció musical, Millor 
coreografia i Millor llibret. 
►1 nominació per A Chorus Line: Millor reposició. 
►12 nominacions per Company: Millor musical de gran format, Millor intèrpret en rol 
masculí protagonista, Millor direcció escènica, Millor intèrpret de rol femení de 
repartiment (3 nominades), Millor intèrpret de repartiment de rol masculí (2 nominats), 
Millor disseny de so, Millor disseny d’il·luminació, Millor escenografia i Millor 
Vestuari. 
►4 nominacions per Elles: Millor musical de petit format, Millor intèrpret en rol 
femení protagonista, Millor partitura i Millor llibret. 
►1 nominació per Fama: Millor intèrpret en rol femení protagonista. 
►1 nominació per La filla del mar: Millor reposició. 
►1 nominació per Forever Young: Millor intèrpret en rol masculí protagonista. 
►1 nominació per La grossa i la bèstia: Millor partitura. 
► 3 nominacions per Guillermotta: Millor musical de petit format, Millor intèrpret en 
rol masculí protagonista i Millor direcció musical. 
►1 nominació per Una llum tímida: Millor reposició. 
►1 nominació per A Man of Good Hope: Millor esdeveniment. 
►1 nominació Next To Normal Immersive: Millor esdeveniment. 
►1 nominació El petit príncep: Millor reposició. 
►1 nominació A Sondheim Night Music: Millor esdeveniment. 
►1 nominació Tómbola: Millor musical de petit format. 

 

 

 


