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Rosa Maria Sardà, flamant guanyadora del Max a la millor actriu protagonista per ‘Wit’

Carles Santos acapara els premis dels apartats d’espectacle musical amb ‘El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora’

‘Sobre Horacios y Curiacios’,
Max a la millor obra teatralRedacció

GUADALAJARA

Rosa Maria Sardà
s’emporta el premi a

millor actriu
protagonista per ‘Wit’
i Héctor Alterio ho fa
en l’apartat masculí

per ‘Yo, Claudio’

T
ot i ser la
màxima fa-
vorita amb
set nomina-

cions, ‘Yo, Claudio’
es va haver de con-
formar amb dos
Max, en una edició
molt repartida dels
premis de les arts
escèniques espa-
nyols, que van dis-
tingir ‘Sobre Hora-
cios y Curiacios’
com a millor
espectacle.

Amb un inevitable En un lu-
gar de la Mancha... com a reco-
neixement a l’any del quart
centenari del Quixot, comen-
çava anit al Teatre Buero Va-
llejo de la manxega Guadala-
jara la vuitena edició dels
premis Max de les Arts Escè-
niques. Una edició en què era
considerat millor espectacle
Sobre Horacios y Curiacios, que es
va estrenar l’any passat al Te-

atro de la Abadía. El premi per
a la millor direcció teatral va
anar a parar a Josep Maria
Flotats, per La cena, que prota-
gonitza amb Carmelo Gómez.
L’artista català va confessar en
recollir el guardó que creia
que no li “tocava”, perquè fa
sis anys ja va arreplegar sis
Max per Arte.

Si alguna tònica han seguit
aquest any els Max és el de
repartir-se extraordinària-
ment entre produccions de
diferent índole. Sense anar
més lluny, el premi a la millor
actriu protagonista va ser per
a Rosa Maria Sarda, que, “molt
emocionada”, li reconeixien la
seva feina a Wit, un muntatge
dur que li va tornar “les forces
per pujar a l’escenari”. En l’a-
partat masculí era Héctor Al-
terio qui s’enduia el Max, per
Yo, Claudio. Àngels Bassas era
considerada la millor actriu
de repartiment pel paper de
dolenta a El rei Lear, i Juan José
Otegui (El precio) completava
l’apartat d’interpretació tea-
tral.

Gairebé obligat era el guar-
dó a millor autor teatral en
castellà a Fernando Fernán
Gómez per Morir cuerdo y vivir

loco, que no va anar a recollir
el premi. Qui va quedar com
un senyor va ser Jordi Galce-
ran en el discurs d’agraïment
del premi a millor autor en
català. El creador d’ El mètode
Grönholm va recordar el pro-
jecte T6 del Teatre Nacional i
va reconèixer la feina del seu
actual director, Domènec Rei-
xach, en favor de la drama-
túrgia contemporània. Justa-
ment al T6 naixia l’espectacle
Paella mixta quan Sol Picó era
resident del projecte. La balla-
rina i coreògrafa, que té una
relació fluida amb els Max,
s’enduia el premi a millor co-
reografia. Ella recordava que
“com a bona alcoiana” la pae-
lla no li havia sortit gens ma-
lament. Eva Yerbabuena era

considerada millor ballarina
per Eva, a cal y canto, que també
era qualificat el millor espec-
tacle de dansa, mentre que
Cesc Gelabert s’embutxacava el
Max com a millor ballarí per
8421... / Viene regando flores desde
la Habana a Morón. Justament el
TNC esmentat per Galceran ha
estat un dels coproductors d’ El
compositor, la cantant, el cuiner i la
pecadora, de Carles Santos, que
obtenia tres Max: millor es-
pectacle musical, direcció mu-
sical i millor composició mu-
sical per a teatre.

Les tribus de la ministra
La ministra Carmen Calvo i

Ana Diosdado van donar el
premi d’honor a José María
Rodríguez Méndez, un guardó
altament emotiu, abans del
qual la ministra va voler re-
cordar que volia acompanyar
“les tribus de les arts escèni-
perquè elles són, segons va
dir, “el producte interior no
brut, qui crea la bellesa i la
llibertat de pensament”.

Prou repartits quedaven
també els Max a la creació ar-
tística. Miguel Narros i Andrea
Dodorico (Doña Rosita la soltera)
eren reconeguts com a figuri-

nistes; Kiko Planas (El mètode
Grönholm), com a il·luminador,
i Elisa Sanz (El rey se muere),
com a escenògrafa.

ELS PREMIATS

MILLOR ESPECTACLE DE TEATRE
Sobre Horacios y Curiacios (Teatro de la Abadía)

MILLOR ESPECTACLE MUSICAL
El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora (Carles Santos)

MILLOR ESPECTACLE DE DANSA
Eva, a cal y canto (Eva Yerbabuena)
MILLOR DIRECTOR D’ESCENA
Josep Maria Flotats (La cena)
MILLOR DIRECTOR MUSICAL

Carles Santos (El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora)
MILLOR ACTRIU PROTAGONISTA

Rosa Maria Sardà (Wit)
MILLOR ACTOR PROTAGONISTA

Héctor Alterio (Yo, Claudio)
MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT

Àngels Bassas (El rei Lear)
MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT

Juan José Otegui (El precio)
MILLOR AUTOR TEATRAL EN CATALÀ
Jordi Galceran (El mètode Grönholm)

MILLOR AUTOR TEATRAL EN CASTELLÀ
Fernando Fernán Gómez (Morir cuerdo y vivir loco)

MILLOR TRADUCCIÓ O ADAPTACIÓ
José Luis Alonso de Santos (Yo, Claudio)

MILLOR COMPOSICIÓ MUSICAL PER A TEATRE
Carles Santos (El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora)

MILLOR COREOGRAFIA
Sol Picó (Paella mixta)
MILLOR BALLARINA

Eva Yerbabuena (Eva, a cal y canto)
MILLOR BALLARÍ

Cesc Gelabert (8421... / Viene regando flores desde la Habana...)
MILLOR EMPRESARI, PRODUCTOR PRIVAT

Pentación SL (Yo, Claudio / El precio)
MILLOR ESPECTACLE INFANTIL

Pluja Teatre (Momo)

Microobres
desiguals

➤ La direcció de la gala,
que requeia en Sergi Belbel,
va decidir suprimir-ne el
presentador i muntar mi-
croobres que introduïssin
els premis a través dels
grans noms del teatre espa-
nyol. N’hi va haver de reei-
xides, com la primera, en
què Lorca es pregunta per
què bona part de les seves
peces només pugen a l’es-
cenari com a coreografies
de dansa, o la del debat so-
bre l’escriptura teatral, amb
un àcid Jardiel Poncela i un
ponderat Guimerà, i altres
de més farragoses, com la
que ajuntava el Quixot amb
la Carmela, que només van
servir per ensopir una ceri-
mònia que, per televisió, es
va fer un pèl llarga.


