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'Las bicicletas son para el verano', favorita dels Max 

• L'obra de Fernán-Gómez opta avui a 12 premis a Saragossa

JUAN CARLOS GARZA 
SARAGOSSA

Las bicicletas son para el verano acapara 12 nominacions en els premis Max que es concedeixen
aquesta nit i molts experts preveuen una bona collita de guardons per al retorn d'aquest text popular i
compromès de Fernando Fernán-Gómez. La cerimònia se celebrarà a l'Auditori Palau de Congressos de
Saragossa, sota la direcció de Paco Mir. L'actriu Llum Barrera exercirà de presentadora i el coreògraf
Víctor Ullate, la cantant Carmen París i l'actor Jorge Sanz seran alguns dels artistes que amenitzaran la
vetllada, si bé la sorpresa serà el leitmotiv de la gala.
La idea és que el públic no sàpiga mai per on sortiran els ballarins o la presentadora. En aquesta
ocasió, a més, s'utilitzarà per primera vegada un espai modern, central, en què el públic estarà als dos
costats de l'escenari. Un total de set actuacions diferents, específicament pensades per a l'ocasió,
s'aniran alternant a l'escenari amb l'entrega de premis.
Carmen París versionarà la famosa cançó Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, aportant el seu
particular matís aragonès a aquesta composició, en homenatge a aquest mar que exercirà d'eix central
de la nit. La 2 de TVE emetrà la cerimònia a partir de les 21.00 hores.

GRESOL HUMÀ
L'obra favorita, Las bicicletas son para el verano, dirigida per Luis Olmos, crea un emocionant gresol
humà en el Madrid de la guerra civil, que actua com a inquietant teló de fons d'una sèrie de situacions
quotidianes --algunes de dramàtiques, altres d'humorístiques-- per les quals passen els protagonistes.
En la llista de candidatures el segueixen, a certa distància, El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina,
amb cinc candidatures; Alejandro y Ana (lo que España no pudo ver del banquete de boda de la hija del
presidente), de la companyia Animalario; Yerma i Dissabte, diumenge i dilluns, protagonitzada per
Mercedes Sampietro, totes elles amb tres nominacions.
Altres muntatges que han estat nominats a aquesta setena edició són Historia de una escalera,
d'Antonio Buero Vallejo, dirigida per Juan Carlos Pérez de la Fuente; Juli Cèsar, dirigida per Àlex Rigola;
i Romeo x Julieta, dirigida per Tomatito.
Aquest any, els premis especials aniran per a l'acadèmic i dramaturg Francisco Nieva (premi d'Honor);
el Festival Internacional Cervantino Guanajuato-México (premi Hispanoamericà); i el Teatro del Común
(premi de Noves Tendències Escèniques).

Imatge dels preparatius de la gala de Saragossa.
Jesús Cisneros.
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