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QUADERN DE TEATRE

Presències i absències als Max

Juan Carlos Olivares

PRESÈNCIES
Aquests premis Max de la llegua -en el seu deambular pararan el 14 de març al Teatro Buero Vallejo de
Guadalajara- són errants en molts sentits. En les seves set edicions -ara anem per la vuitena-, els seus
veredictes han deixat una lleu empremta en el curs del teatre espanyol. Notícia, abans de tot, per
l'heterodox repartiment de guardons i la peculiar percepció del temps natural d'una temporada, els Max
no han conquistat en aquests anys un lloc com a referència preferent, com a etiqueta de prestigi per als
espectacles premiats. El seu criteri erràtic i la seva mirada simplificada sobre el mapa teatral d'Espanya
(l'eix Madrid-Barcelona) han restat grandesa artística a la convocatòria.
Una sumària lectura de l'última llista de finalistes als Max serveix per constatar que hi ha una nominació
honorífica en la persona de Fernando Fernán Gómez. Personificació de l'aristocràcia de la casta dels
còmics, sempre hi ha motiu per incloure'l al llistat. Després ja hi haurà ocasió per premiar-lo o no. El cas
és que sigui sempre a la terna, normalment en fraternal disputa amb José Sanchis Sinisterra.
La lluita és desigual. El primer és potser un tòtem, però l'altre és l'autor més sòlid dels últims trenta
anys. Tot i així, els Max insisteixen a mantenir la competència buidant el catàleg dramàtic de tots dos
creadors. Aquesta vegada ha tocat Morir cuerdo y vivir loco de Fernán Gómez i El cerco de Leningrado
de Sinisterra. El tercer en discòrdia és Juan Mayorga amb Últimas palabras de Copito de Nieve.
El repartiment de candidatures aporta altres revelacions. Així, el Teatre Nacional de Catalunya és la sala
més representada en els Max 2004, amb quatre espectacles (El mètode Grönholm, Paella mixta, El
compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora i Hansel i Gretel) i les seves ramificacions per a Jordi
Galcerán, Sol Picó, Carles Santos, Kiko Planas (il·luminador del Mètode). Un altre clàssic català és la
nominació de Dagoll Dagom en l'apartat de millor espectacle de teatre musical, aquesta vegada per a
La Perritxola, un dels muntatges menys afortunats de la companyia, amb una resposta tèbia del públic i
gèlida de la crítica. Un possible mèrit premiable: la befa anti-Aznar de la funció. Perquè això -senyors-
són els primers Max del nou tarannà i no els premis Mayte del rictus de sempre.
Potser tindran una altra oportunitat de rendibilitzar l'any vinent la fidelitat dels Max amb Mar i cel. En
l'edició del 2005 s'ha d'esclarir una presència tan discutible com el muntatge de La Traviata del Teatro
Real. ¿Acceptem òpera com a teatre musical? ¿Acceptem tots els teatres d'òpera com a teatres
musicals?
En aquesta mateixa línia d'inevitables dels Max hi ha l'empresa Focus. A més de dues candidatures
grans per a Josep Maria Pou (millor actor protagonista per El rei Lear) i Àngels Bassas (millor actriu de
repartiment pel mateix muntatge de Calixt Bieito), torna a repetir com a possible premi a la millor
productora de teatre, guardó que ja es va embutxacar fa dues edicions. Focus és possiblement la
productora privada amb més mencions i guardons en la breu història dels Max.
Qui més no hi podia faltar? Josep Maria Flotats amb La cena, la seva última aventura de qualité; José
Carlos Plaza amb un espectacle de vistosa intranscendència, Yo, Claudio, i, naturalment, la Fundación
del Teatro de la Abadía amb Sobre Horacios y Curiacios.

ABSÈNCIES
Què o qui falta en aquesta nòmina de candidatures recurrents? A més d'una obertura més gran a les
diferents dramatúrgies d'aquest Estat de les diversitats, en just i necessari detriment del centralisme de
la presumpta bicapitalitat teatral -en què acaben amb premi els de sempre, al preferir el boig conegut al
savi per conèixer-, tampoc es troba explicació a l'escassa presència d'un focus de creació tan
significatiu com el Teatre Lliure.
Que Àlex Rigola no aparegui en la tríade de directors candidats per Santa Joana dels Escorxadors,
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mentre s'insisteix en la direcció artesanal de Gas, Flotats i Plaza -una selecció que és exemple de
monocultiu artístic-, diu molt poc a favor de la curiositat i l'instint dels qui decideixen amb el seu vot la
preselecció. Els Max són quasi premis de consagració. Un repartiment de medalles de valor segur. Si es
tenen menys de 40 anys no s'hi té res a fer.
Una altra absència discutible és la Sala Beckett després d'una temporada en la qual ha ofert una
programació rodona amb les estrenes de Plou a Barcelona i Barcelona, mapa d'ombres, gran
espectacle i text referencial de Lluïsa Cunillé. Tot i que Cunillé sí que té una oportunitat amb Et diré
sempre la veritat, aquesta candidatura no es fa perdonar que Mapa d'ombres no aparegui en els Max
del 2004.
Això és el que passa quan un muntatge no s'estrena a Madrid. És la diferència entre existir o no existir,
entre ser vist o no ser-ho, entre tenir valedors o no tenir-ne. I, en aquesta situació d'inèrcia centralista, el
millor text escrit en català dels últims trenta anys es queda en aquesta edició -la seva, la natural per
data d'estrena- sense reconeixement públic de la professió. Però amb els Max sempre queda una
esperança. Sempre la podran nominar en la categoria de millor text en qualsevol de les futures edicions
i potser hi podrà competir amb Sergi Belbel, l'autor més representat a l'estranger.
Què més falta? Per demanar, doncs possiblement un premi a la millor sala. Una categoria molt
apreciada entre els teatrers alemanys per destacar el treball d'equip i una filosofia de treball que es
manifesta en la continuïtat i coherència de la programació, la qualitat mitjana dels muntatges, els criteris
de selecció d'autors i directors i el risc de les seves posades en escena. Un treball de construcció d'una
identitat artística que el públic pot reconèixer.
Aquest és un dictamen massa complex per a uns premis que es mantenen fidels al protagonisme de la
individualitat, del creador lliure que presta el seu geni al millor postor. Aquesta glòria personal no
desapareixerà mai de la decisió del jurat, però s'hauria d'iniciar una nova etapa en què es fomentessin
els èxits a mig termini, l'esforç d'un conjunt de professionals més enllà d'un espectacle.
El teatre és sobretot identitat. L'espectador hi busca evasió però també la seguretat que troba per a
cada estat d'ànim un lloc de confiança que doni resposta a les seves inquietuds. Un esforç que hauria
de ser premiat. Una aposta de futur que lliga bastant malament amb uns premis que en moltes de les
seves categories i decisions es presta més a una idea de rescabalament del passat. Els Max semblen
dedicats del tot a honrar tots els qui no van tenir oportunitat de ser honrats. Només les categories menys
lligades al passat -com la dansa- es permeten un pas endavant. I sols perquè la terra erma es presenta
davant els qui han d'elegir el millor de la dansa. Hi ha les arrels del flamenc, però també en aquesta
tradició l'esclat més gran de creativitat i repercussió popular és cosa d'una generació.
Els Max pateixen tant per la presència d'una història de deutes no tancats com per l'absència de
promeses no complertes. Mentrestant, el panorama es complica -pertorbadora i enriquidora
complicació- i els Max segueixen al seu refugi entre dues ciutats, altius en els avals d'una mestria que
de tan provada ha perdut la gràcia de la revelació.

Què o qui falta en aquesta nòmina de candidatures? Potser més obertura a les diferents
dramatúrgies d'aquest Estat de les diversitats
Els Max semblen enterament dedicats a honorar tots els qui no van tenir oportunitat de ser
honorats. Només les categories menys lligades al passat -com la dansa- es permeten un pas
endavant
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Santa Joana dels Escorxadors, una
absència notable als Max d’aquest
any


	QUADERN DE TEATRE
	Presències i absències als Max
	
	Juan Carlos Olivares



