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El president de la SGAE,
Teddy Bautista, va agrair
la implicació del Ministeri
de Cultura per la defensa a
la creació. El popular actor
Alberto San Juan, en can-
vi, va advertir que el presi-
dent del govern espanyol,
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, s’alineava amb la po-
lítica repressiva de la im-
migració del president an-
terior, José María Aznar,
fent «una guerra contra els
pobres». I va recordar que
50 persones eren a la presó
pel fet de vendre productes
pirates al carrer. L’actor
del grup Animalario i gua-
nyador del Max a la millor
adaptació va comminar a
sumar-se als que recoma-
nen sancions menors.

La cistella d’Àlex Rigo-
la, Carles Santos i de Sol
Picó són els únics consols
per a la dramatúrgia cata-
lana en aquesta dotzena
edició. Rigola va remar-
car, a l’hora de recollir el
premi, la col·laboració de
la vídua de Bolaño així
com dels actors que es van
apuntar a l’aventura sense
saber com acabaria, «totes
les històries del 2666 par-
len de l’ésser humà per in-
tentar comprendre mi-
llor». La peça també va re-
bre el premi a la millor es-
cenografia de Max Glaen-
zel i Estel Cristià.

No ha de tornar a sor-
prendre que en les vuit no-
minacions a Tirant lo
Blanc, no n’hi hagués cap
per al director Calixto Bi-
eito. Finalment, de les vuit
candidatures, dues van ser
per a Santos (millor com-
posició musical i direcció
musical). L’artista, en re-

cuperació, no va assistir
com ja és habitual a la ga-
la, tot i ser un dels fixos,
amb Mayorga.

Carol López va dedicar
el Max al desaparegut Pe-
pe Rubianes. La guanya-
dora pel millor text en ca-
talà va fer broma tot recor-
dant que el seu company
sempre li fa posar el cap al
seu lloc: per molt que es
pensi que estigui al cim,
que no pateixi, «el més im-
portant és el Barça».

El dramaturg Juan
Mayorga, un altre habitual
a la tarima dels Max cada
any, ja advertia, quan reco-
llia el guardó al millor au-
tor, que «en realitat, la mi-
llor autora és Carmen Ma-
chi», la intèrpret de La tor-
tuga de Darwin, un espec-
tacle que es va poder veure
fa uns mesos al Teatre Ro-
mea. Machi, efectivament,
li retornaria la floreta tot
recollint la seva respectiva
poma.

Els candidats catalans es tornen a quedar a les portes de la majoria de les pomes

Els Max no entenen el català

J.B. / Barcelona

Millor espectacle:
� 2666.

Millor musical:
� Cabaret Líquido

Millor peça de dansa:
� Sol Picó per Sirena a

la plancha

Millor autor/a en català:
� Carol López,

Germanes

Millor autor teatral:
� Juan Mayorga, La

tortuga de Darwin

Millor adaptació:
� Alberto San Juan,

Argelino, servidor de
dos amos

Millor direcció
escènica:

� Andrés Lima,
Argelino...

Millor direcció musical:
� Carles Santos, Tirant

lo Blanc

Millor actriu
protagonista:

� Carmen Machi, La
tortuga de Darwin

Millor actor
protagonista:

� Javier Gutiérrez,
Argelino, servidor...

Millor composició
musical:

� Carles Santos, Tirant

Millor actriu de
repartiment:

� Noelia Noto,
Carnaval

Millor actor de
repartiment:

� Paul Berrondo,
Germanes

Millor escenografia:
� Max Glaenzel, Estel

Cristià, 2666

● La botella mig buida. Si l’any pas-
sat va ser el del desengany de Calixto
Bieito amb el seu muntatge Platafor-
ma, la gala d’ahir va servir per con-

Àlex Rigola, director de 2666. / EL PUNT

firmar que tot i haver-hi un 50 per
cent de nominacions d’artistes cata-
lans, pesa molt la influència d’Ani-
malario respecte dels membres de la
Societat General d’Autors i Editors

(SGAE). La gala es va fer al teatre
Cuyàs de Gran Canària. Només Àlex
Rigola amb la monumental 2666 i
els habituals als Max, Sol Picó i Car-
les Santos, van fer collita de premis.

EL PALMARÈS

l concert que comentem tenia molts al·li-
cients. En primer lloc, una estrena d’un com-
positor català contemporani; després, escol-

tar una obra important de Xostakòvitx, i finalment,
gaudir del clarinetista Josep Fuster com a solista.
L’impacte final va subvertir l’ordre i va ser l’actua-
ció d’aquest intèrpret el fet més impactant del con-
cert. Fuster té un so robust però a la vegada és capaç
de fer uns filats refinadísssims, que tempten el silen-
ci, com va ocórrer en l’adagio del Quintet per a cla-
rinet de Carl Maria von Weber en la seva versió per a
conjunt de cordes. Al mateix temps assolia amb una
seguretat i intensitat impressionants les notes més al-
tes. Captivador en tota l’obra, va treure també un
magnífic resultat d’una obra ben agradable, el Con-
certino per a clarinet i orquestra de Jesús Rodríguez
Picó. Fuster, molt ben secundat per l’ONCA, va fer
que semblés un impromptu espontani quan, conei-
xent el compositor, sabem que era una obra mesura-
da i equilibrada en què quasi res és deixat a l’atzar. La
primera obra interpretada, que va ser la de Xostakò-
vitx, va ser molt ben executada per l’orquestra, en es-
pecial els dos allegrettos, que van ser de somni. Es
tracta de la Simfonia per a cordes op. 118a, que no és
altra cosa que el Quartet n. 10 adaptat per a orquestra
per Rudolf Barshai. Les adaptacions a vegades traei-
xen l’esperit de l’obra original, però aquest no va ser
el cas.

Els aplaudiments van obligar el solista i l’orques-
tra a repetir la part final de l’adagio de Von Weber ja
esmentat. El darrer concert dels quatre de la tempo-
rada de l’ONCA serà el 7 de maig, en què el grup
Triphasic, que lidera Llibert Fortuny, col·laborarà
amb l’orquestra andorrana en un experiment de crea-
tivitat sonora pel «plaer», dels primers, «d’una reali-
mentació amb gent d’estils diferents però oberts a
provar i investigar noves maneres i nous límits».

E

clàssica | josep fuster

Un clarinet lluminós
� Programa: Obres de Xostakòvitx, Rodríguez Picó i

Weber per la Orquestra Nacional de Cambra

d’Andorra, el clarinetista Josep Fuster i el

concertino director Gerard Claret.

Lloc i dia: Petit Palau, 26 de març.

JORDI MALUQUER

El clarinetista Josep Fuster./ EL PUNT

● El XXXVII Premi Ana-
grama d’Assaig, dotat
amb 8.000 euros, ha anat a
parar al novel·lista Jesús
Ferrero per Las experien-
cias del deseo. Eros y mi-
sos, que analitza el desig
vist com una força inhe-
rent a qualsevol matèria i
ésser que es manifesta a
través de l’atracció (eros,
amor) i la repulsió (misos,
odi). Mitjançant un dis-
curs que es vol aliè als ju-

dicis morals, l’assaig des-
plega una «geografia de
les passions». Ferrero va
cursar tots els seus estudis
universitaris a París, on va
assistir a les conferències i
els seminaris de Lacan,
Lévi-Strauss, Foucault,
Deleuze, Barthes i Lyo-
tard, entre d’altres. Aquest
és el seu primer assaig.

Ha quedat finalista el
físic Agustín Fernández
Mallo per Postpoesia. Ha-
cia un nuevo paradigma.

Jesús Ferrero rep el premi
Anagrama d’assaig
EL PUNT / Barcelona

● Jordi Bertran ha estat
nomenat nou gerent de la
Fundació Fira d’especta-
cles d’arrel tradicional
Mediterrània a Manresa.
Bertran deixa la feina de
gestor cultural que desen-
volupava a l’Ajuntament
de Tarragona per dirigir
aquesta fundació, amb
l’objectiu d’estimular pro-
duccions, trobar més re-
cursos, millorar-ne la difu-
sió i cercar complicitats

entre creadors, entitats i
comunicadors. Tot i el no-
menament, Bertran conti-
nuarà al capdavant del
Festival Internacional de
Música Popular i Tradi-
cional (Fimpt) de Vilano-
va i la Geltrú, al qual es va
incorporar l’any passat per
liderar el canvi de rumb
del certamen. Bertran va
confirmar ahir que man-
tindrà el compromís de
tres anys amb el festival
vilanoví, que aquest any

presentarà, entre altres mi-
llores, una nova imatge
gràfica. A Manresa, un
festival que coneix bé per-
què el va dirigir, s’incor-
pora a un equip que té Tere
Almar com a directora ar-
tística i Pep Garcia com a
director tècnic. Bertran és
llicenciat en filologia cata-
lana i gestor cultural. La
Fira Mediterrània arriba
aquest any a la dotzena
edició, i tindrà lloc els dies
5, 6, 7 i 8 de novembre.

R.M. / Vilanova i la Geltrú

El director del Fimpt de Vilanova,
nou gerent de la Fira Mediterrània

JORDI BERTRAN
DIRECTOR DEL FIMPT

A Vilanova
mantindrà, com a

mínim, els tres
anys a què es va

comprometre

EL PROTAGONISTA


