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� Les 55.000 entrades que
es van posar ahir a la venda
per al concert que The Po-
lice oferiran a l’Estadi
Olímpic Lluís Companys
de Barcelona el 27 de se-
tembre es van exhaurir en
nou hores, aproximant-se
així al rècord que, amb
80.000 entrades despatxa-
des en vuit hores, van as-
solir U2 ara fa dos anys. A
diferència d’aleshores, pe-

rò, ahir no hi va haver cues
ja que la venda d’entrades
en botigues de discos sem-
bla haver deixat pas defi-
nitivament a internet.
Ahir, un 60% de les entra-
des –que, a les tres de la
tarda ja estaven exhauri-
des– es van adquirir a tra-
vés de la xarxa i, la resta,
per telèfon o els caixers
del Servicaixa. De vuit a
nou del matí es van arribar
a vendre dues localitats

per segon.
Sting, Andy Summers i

Stewart Copeland em-
prendran la seva primera
gira en 23 anys –que coin-
cideix amb el 30è aniver-
sari de la formació del
grup– el 28 de maig a Van-
couver, al Canadà. The
Police faran 41 dates a
Amèrica del Nord i, el 29
d’agost a Estocolm, ater-
raran a Europa per oferir
22 actuacions a Suècia,

Dinamarca, el Regne Unit,
Alemanya, Holanda, la
República Txeca, Àustria,
França, Irlanda, Bèlgica i
Barcelona, on protagonit-
zaran el seu únic concert a
l’Estat espanyol.

D’altra banda, les entra-
des per a l’altre concert
d’aquests pròxims mesos
a l’Estadi (els Rolling Sto-
nes, 21 de juny) encara no
s’ha anunciat quan estaran
disponibles.

The Police ven en nou hores les 55.000
entrades per al concert de Barcelona

G. V. / Barcelona

La cabra o Qui és Sylvia?
ha guanyat tres Max (mi-
llor espectacle, millor
adaptació i direcció), a
més de participar en el
Max que premia la progra-
mació del Teatre Romea.
Carles Santos tampoc ha
fallat en les travesses: La
meua filla sóc jo (estrena-
da al Teatre Lliure) s’ha
endut els Max a millor
composició musical per a
espectacle escènic i millor
direcció musical.

La interpretació de
Hamlet d’Eduard Fernán-
dez, dirigit per Lluís Pas-
qual i estrenat al Teatre
Arriaga de Bilbao (poste-
riorment es va poder veure
al festival Grec, al Teatre
Lliure) ha merescut una de
les pomes dissenyades per
Joan Brossa, més respec-
tades. Fernández va supe-
rar el mateix Pou (que
també aspirava a millor
actor per La cabra...). Laia
Marull també va rebre el
Max a la millor actriu pro-
tagonista, superant Clara
Segura a La felicitat i Cris-
tina Llorente (Antígona
tiene un plan). Marull ha

rebut aquest reconeixe-
ment per Nina.

Josep Maria Pou va ha-
ver d’esperar molts anys
per poder respondre a la
seva intuïció amb La ca-
bra. La va veure, en sessió
de preestrena mundial a
Nova York i no la va poder
plantejar fins que havia
complert els compromisos
d’El celobert i d’El rei
Lear, dirigit per Calixto
Bieito. La cabra, efectiva-
ment, ha rebut el beneplà-
cit del públic de tot l’Estat,
després d’una estrena im-
pactant al Romea i de fer
temporada a Madrid.

Lluïsa Cunillé ha rebut
una distinció notable: el
Max a millor text en caste-
llà per Barcelona, mapa de
sombras. És meritori te-
nint en compte que el text
va ser escrit en català i es-
trenat a la Sala Beckett.
Pel que fa a text en català,
s’ha premiat Rodolf Sire-
ra, amb El verí del teatre,
una obra estrenada als se-
tanta i que es va recuperar
en el cicle L’Alternativa
dels 70 a les sales alterna-
tives de Catalunya.

«La cabra o Qui és
Sylvia?» guanya el

Max al millor
muntatge de l’any
Eduard Fernández i Laia Marull, els

millors intèrprets

� El debut com a director de Josep Maria Pou ha meres-
cut el primer Max de les Arts Escèniques. Ahir a la nit es
van entregar els reconeixements que els mateixos actors
s’atorguen en una festa al Palau Euskalduna de Bilbao, en
una sessió retransmesa en fals directe per La 2 de TVE.

Josep Maria Pou, en una imatge d’arxiu. / GABRIEL MASSANA
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