
 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 25/04/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 54

El sabor mediterrani dels premis Max

TVE torna a transmetre una gala que té en 'Las bicicletas son para el verano' la màxima favorita
Redacció
SARAGOSSA

Una de les cançons més conegudes de Joan Manuel Serrat, 'Mediterráneo', serà l'eix sobre el
qual girarà bona part de la gala dels premis Max de les Arts Escèniques, que demà s'entreguen a
Saragossa.

El tricicle Paco Mir és el director d'una cerimònia que vol ser, abans que res, sorprenent. Un escenari
com el d'un circ, amb el públic al voltant i sis accessos per on entraran els premiats, acollirà set
actuacions especialment creades per a l'ocasió, totes al voltant de la cançó de Serrat i la majoria amb la
participació de creadors aragonesos, com una coreografia de Víctor Ullate, la dansa d'Ángel Berna o la
veu de Carmen París.

El procés de creació d'una obra artística, des del seu origen, en l'autor, fins a arribar a ser el millor
espectacle de la temporada, serà l'altre fil argumental de la gala. Per a la presentadora, l'actriu Llum
Barrera, la cerimònia està pensada com un "homenatge a la professió que és premiada".

Després de la polèmica suscitada l'any passat, quan TVE va decidir no emetre l'entrega dels Max pel
caràcter crític que va adoptar la gala, la televisió pública estatal tornarà a dur les seves càmeres per
seguir per La 2 una edició en què Las bicicletas son para el verano és la principal favorita. Les dotze
candidatures rebudes per l'obra de Fernando Fernán Gómez -encara en cartell al teatre Victòria de
Barcelona- així ho avalen. Paradoxalment, Teatro de la Danza, la companyia que l'ha muntat, es pot
quedar sense seu davant la decisió de l'Ajuntament d'Alcobendas de cancel·lar la residència del grup al
teatre-auditori de la ciutat. Llum Barrera creu que enguany la gala no tindrà un caràcter tan reivindicatiu
com la de l'any passat per tornar a ser una festa del sector.

Paco Mir fa broma amb llUM Barrera,
presentadora de la gala dels Max.
Javier Cebollada / EFE
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