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● Els premis Max de les
Arts Escèniques, que s’en-
treguen el 30 de març al Te-
atre Cuyàs a Las Palmas de
Gran Canaria, tindran un
marcat to català. Fins a la
meitat de les nominacions
corresponen a espectacles
produïts a Catalunya. Des-
taquen dues dramatúrgies:
la que Marc Rosich i Calix-
to Bieito han fet de Tirant
lo Blanc i la de Pablo Ley i

Àlex Rigola en la novel·la
2666, de Roberto Bolaño.
Les nominacions certifi-
quen ja la qualitat de les
produccions de la tempora-
da 2007/2008.

Tirant lo Blanc està no-
minat en la categoria de mi-
llor adaptació, composició
musical, direcció musical,
figurinista, disseny d’il·lu-
minació, actriu de reparti-
ment (Roser Camí i Victò-
ria Pagès) i actor de reparti-

ment (Lluís Villanueva).
2666 aspira al premi de mi-
llor espectacle de teatre,
millor direcció i escenogra-
fia. Companyies històri-
ques com ara Dagoll Da-
gom i La Cubana també en
surten ben parades, amb
Boscos endins (3) i Cóme-
me el coco negro (2).

En la categoria d’autor
teatral en català apareix
Carol López per Germa-
nes, una peça que també re-

cull nominacions en direc-
ció, escenografia i actor de
repartiment; Lluïsa Cunillé
per Après moi, le deluge,
que també ha situat Vicky
Peña com a millor actriu
protagonista, i Sergi Belbel
per A la Toscana, que tam-
bé aspira al premi de com-
posició musical. Jordi Gal-
ceran figura en el Max en
castellà per Carnaval i
Sanchis Sinisterra, per El
cerco de Leningrado.

Els artistes catalans acaparen la meitat
de les nominacions dels Premis Max

EL PUNT / Barcelona

El cap visible de B&B i el
director de Fira de Barcelo-
na, Agustín Cordón, van
escenificar l’adéu a un dels
certàmens més lucratius
que acull la ciutat al llarg de
l’any amb bones maneres i
un constant intercanvi de
floretes i elogis. I això que
Müller va comunicar, el 9
de gener, la notícia als res-
ponsables de la fira, que
feia temps que tenien reser-
vat el recinte per a una nova
edició els tres primers dies
de juliol.

«El fet que marxem no
vol pas dir que s’hagi fet al-
guna cosa malament. Al
contrari, tot ha funcionat
sobre rodes. Barcelona ha
estat l’amfitriona perfecta i
no crec que haguéssim es-
tat millor enlloc, però el
mercat mana. Només vo-
líem fer una edició aquí i
n’hem fet vuit en cinc anys.
Ara hem de continuar el
nostre camí», va argumen-
tar Müller, que va explicar
que els intents de Cordón i
de l’alcalde, Jordi Hereu,
per retenir la fira a la ciutat
van ser inútils: «Em van
demanar què volia o quines
pors tenia, però jo no tenia
resposta perquè aquí ho
hem tingut tot. Llavors vo-
lien saber per què marxà-
vem. És només un feeling,
ens cal un canvi. No hi ha
res més.»

Sigui com sigui, encara
que no ho va voler confir-
mar, la fira tornarà a Ale-
manya. Com a mínim a
Berlín ja celebren el fet que

B&B s’instal·larà a l’aero-
port de Tempelhof, un es-
pai emblemàtic tancat re-
centment, en què la fira dis-
posarà d’un espai semblant
a l’actual. A banda de l’ar-
gument de la «reinvenció
constant» de la Bread &
Butter, hi ha altres factors
que poden haver resultat
importants a l’hora de deci-
dir el canvi, com són les fa-
cilitats de les institucions
alemanyes per propiciar el
retorn «a casa» o el fet que,
des que la fira va deixar
Berlín, un certamen com-
petidor a la mateixa ciutat
ha anat adquirint importàn-
cia de manera progressiva.

Karl-Heinz Müller no va
anunciar, doncs, la pròxi-
ma aturada del seu «camí
constant», però sí que va
voler vendre el comiat de la
fira com una bona notícia
per a Barcelona, que deixa-
rà de rebre l’impacte de
cent milions d’euros dos
cops l’any. «Hem fet que
tothom descobreixi una
fashion metropolis, i de la
mateixa manera que els
jocs olímpics es van acabar
però va quedar el record en
la gent d’una gran ciutat,
amb la B&B passarà el ma-
teix. A més, Barcelona té
un gran potencial i ara dei-
xem un forat que es pot

aprofitar.» Certament, la
primera edició barcelonina
va aplegar uns 45.000 visi-
tants. Amb el pas de les edi-
cions, aquesta xifra es va
duplicar, perquè l’esdeve-
niment es va fer cada cop
més popular entre els pro-
fessionals del sud d’Euro-
pa. El dubte és ara si els vi-
sitants estatals, italians
(una gran majoria) o fran-
cesos voldran canviar d’ai-
res i anar a Berlín. És per ai-
xò que Barcelona ha co-
mençat a mobilitzar-se i es-
tudia la viabilitat de crear
un certamen paral·lel que
pugui aprofitar les siner-
gies creades pel certamen

B&B. Aquest projecte, en-
cara en fase embrionària,
estaria impulsat tant pel
mateix sector de la moda
com per institucions com
ara l’Ajuntament, la Gene-
ralitat i la mateixa fira. «Es-
tem treballant en un projec-
te de continuïtat, però amb
un altre look. Amb el canvi
d’ubicació s’arrisquen a
perdre el mercat del sud
d’Europa, un mercat viu i
latent acostumat a venir a
Barcelona», va dir Cordón.
Ja hi ha hagut contactes
amb les indústries i els pro-
fessionals del sector, que
hauran de ser una part acti-
va del projecte, i també hi

ha hagut una molt bona
predisposició per part del
govern català i de l’Ajunta-
ment de la ciutat. Precisa-
ment, l’alcalde de Barcelo-
na, Jordi Hereu, va visitar
ahir la fira, poc abans que
aquesta tanqués les portes
definitivament, per anun-
ciar que el nou certamen en
gestació s’emmarcarà en el
projecte Barcelona Fas-
hion Place, que vol progra-
mar activitats que guarden
relació amb la moda durant
tot l’any. «Hem detectat
una molt bona predisposi-
ció per part de molta gent i
ara hem de posar fil a l’agu-
lla», va afirmar.

Barcelona impulsa una nova fira per
aprofitar el buit que deixa la Bread & Butter
Si les institucions i el sector de la moda ho veuen viable, la nova fira s’integraria en el projecte Barcelona Fashion Place

● «És l’hora de partir. Barcelona, no ploris.
Aixeca’t i mou el futur, perquè la ciutat té un
gran potencial i deixem un forat que es pot
aprofitar.» El president de Bread & Butter,

Karl-Heinz Müller, ahir, acomiadant-se de Barcelona i un detall de la fira, que ahir va tancar les portes definitivament. / GABRIEL MASSANA

XAVI AGUILAR / Barcelona Karl-Heinz Müller, va confirmar ahir la
marxa de la fira de moda urbana després de
vuit edicions celebrades a la ciutat, però no
va anunciar que marxa a Berlín «perquè a
casa de l’exnúvia no es parla de la xicota no-

va», després de vuit edicions. Va reiterar que
res ni ningú els podia retenir a la capital cata-
lana, que «ha estat l’amfitriona perfecta i ens
ha permès ser líders del sector», i va argu-
mentar l’adéu únicament per la «necessitat

de canviar». L’Ajuntament va anunciar, al
respecte, que amb Fira de Barcelona, la Ge-
neralitat i el sector de la moda ja treballa en
la creació d’un projecte que en prengui el re-
lleu.


