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«The Crown» es corona als Emmy i
Netflix ja regna la indústria de la
televisió
La producció sobre la monarquia britànica s'endú 8 premis en una cerimònia on la
plataforma nord-americana confirma el seu domini amb una desena de guardons

Josh O'Connor i Kate Winslet, amb els seus guardons | Europa Press

La sèrie britànica The Crown s'ha coronat com la millor producció de l'any als Premis Emmy
després d'aconseguir vuit guardons, inclòs el de millor sèrie dramàtica i la majoria dels
interpretatius. Josh O'Connor en el seu paper de Charles, Olivia Colman com a Elisabet II superant Emma Corrin, qui fa de Diana-, Tobias Menzies com a Felip, Gillian Anderson com a
Margaret Tatcher i fins i tot Claire Foy, com a actriu convidada, escenifiquen una victòria abismal
davant els seus competidors. La més perjudicada ha estat The Handmaid's Tale, amb vuit
nominacions i cap guardó.
El domini de Netflix s'ha consolidat a la indústria de la televisió. Deu guardons a la butxaca i
victòries en totes les categories demostren que la multinacional supera, ara per ara, en qualitat de
producció a les seves competidores. The Mandalorian i WandaVision eren els principals actius
de Disney, però no han aconseguit pràcticament res. HBO ha gaudit de representació i victòria amb
Mare of Easttown, una de les millors produccions de l'any, amb una guardonada Kate Winslet
per la seva impressionant interpretació. Hacks ha estat l'altra representant de la marca en l'apartat
de comèdia que ha aconseguit 3 guardons.
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En l'apartat de comèdia, la sèrie futbolística Ted Lasso, protagonitzada per Jason Sudeikis, ha
estat la producció amb més premis de la nit. Queen's Gambit, amb Anya Taylor Joy, ha estat el
colofó per a Netflix en endur-se els guardons a millor minisèrie i millor direcció en aquesta. Ewan
McGregor, en el seu paper a Halston -també de Netflix- ha completat el seu palmarès particular
per a la plataforma.
[h3]Llista completa de premiats[/h3]
- Millor sèrie de Drama: The Crown
-Millor sèrie de Comèdia: Ted Lasso
- Millor minisèrie: Queen's Gambit
- Millor telefilm: Dolly Parton's Christmas on the Square
- Millor documental o sèrie de no-ficció: Secrets of the Whales
- Millor actor principal en sèrie de Drama: Josh O'Connor
- Millor actriu principal en sèrie de Drama: Olivia Colman
- Millor actor principal en sèrie de Comèdia: Jason Sudeikis
- Millor actriu principal en sèrie de Comèdia: Jean Smart
- Millor actor principal en telefilm o minisèrie: Ewan McGregor
- Millor actriu principal en telefilm o minisèrie: Kate Winslet
- Millor actor de repartiment en sèrie de Drama: Tobias Menzies
- Millor actriu de repartiment en sèrie de Drama: Gillian Anderson
- Millor actor de repartiment en sèrie de Comèdia: Brett Goldstein
- Millor actriu de repartiment en sèrie de Comèdia: Hannah Waddingham
- Millor actor de repartiment en telefilm o minisèrie: Evan Peters
- Millor actriu de repartiment en telefilm o minisèrie: Julianne Nicholson
- Millor actor convidat en sèrie de Drama: Courtney B. Vance
- Millor actriu convidada en sèrie de Drama: Claire Foy
- Millor actor convidat en sèrie de Comèdia: Dave Chappelle
- Millor actriu convidada en sèrie de Comèdia: Maya Rudolph
- Millor direcció en sèrie de Drama: Jessica Hobbs per The Crown
- Millor direcció en sèrie de Comèdia: Lucia Aniello per There is No line
- Millor direcció en telefilm o minisèrie: Scott Frank per Queen's Gambit
- Millor guió en sèrie de Drama: Peter Morgan per The Crown
- Millor guió en telefilm o minisèrie: Michaela Coel per I May Destroy You
- Millor producció d'animació: Primal
- Millor producció curta d'animació: Love, Death and Robots Vol 2. Chapter: Ice
[plantillaseries]
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