
EL PUNT | Dimarts, 5 de febrer del 2008 CULTURA -  ESPECTACLES  29

A l’espera dels Max prin-
cipals, creadors com el
compositor Albert Guino-
vart, el coreògraf Toni Mi-
ra o l’actor Mingo Ràfols
entregava premis o feia
gags en un espectacle pre-
sentat per María Galiana i
Carlos Álvarez-Nóvoa
que sovint anaven de bra-
cet amb els versos d’Anto-
nio Machado. També Bo-
ris Ruiz es va trobar, per
sorpresa, pujant a l’esce-
nari com a presentador de
la gala del 2006 i respo-
nent per la seva dona, l’ac-
triu Àngels Bassas i el seu
fill. Coses de la improvisa-
ció. També pel faristol,
Carles Padrissa de la Fura
dels Baus va regalar un
nou Max a l’espectacle re-
velació per a Quintana
Teatro de Madrid i un altre
de noves tendències a la
revista Primer Acto, refe-
rència de l’edició teatral
des de fa mig segle.

Toni Martín va aprofitar
tot rebent el text al millor
text en català (Fairy) per
donar a conèixer la labor
de la Factoria Escènica In-
ternacional (FEI) i per
aclarir, a Sevilla, que a Ca-
talunya la llengua catalana
i la castellana conviuen
sense dificultats, ben dife-
rent al que alguns polítics
volen fer creure. No va
caure tant bé Carles Canut
(Plataforma, actor de re-
partiment) que va fer els
agraïments en català da-
vant en l’auditori andalús.

De les 11 nominacions
possibles, Plataforma va
començar perdent les can-
didatures menors, com ja
va patir Bieito amb Peer

Gynt. Ell, possiblement el
director més ponderat als
festivals internacionals,
encara no té els max. És un
reconeixement que no te-
nia al cistell. La creuada
internacional de Bieito ar-
renca el 1998 amb una ver-
sió de La vida es sueño, de
Calderón de la Barca, que
es va estrenar al festival
d’Edimburg, i posterior-
ment a Londres i Nova
York. El 2003, Bieito va
versionar el Macbeth de

Shakespeare per al Barbi-
can de Londres. El mateix
any, Bieito transgredia en
La ópera de cuatro cuar-
tos a l’MC Bobigny pari-
senc, a Estrasburg i Ale-
manya. La versió de Peer
Gynt, d’Ibsen, va obrir , en
català, el centenari del dra-
maturg a la ciutat de Ber-
gen, Noruega. L’any pas-
sat, Bieito, amb Rosich, va
adaptar la novel·la de Ho-
uellebecq, Plataforma. Es
va estrenar en el festival

d’Edimburg i també s’ha
representat a Brescia i
Hèlsinki, com a places in-
ternacionals. L’òpera és
l’altre camp de batalla de
Calixto Bieito. el director,
que va rebre l’encàrrec de
muntar la gala a Barcelona
el 2006 segueix sense sort.
No hi ha una raó objectiva
de l’avançament en el ca-
lendari de les gales. Sevi-
lla està de precampanya
amb aquesta gala que, ha-
bitualment, s’hagués fet

més enllà de les eleccions
autonòmiques. La cultura
fa picades d’ullet a la polí-
tica. Que li diguin sinó a
Alberto Ruiz-Gallardón,
l’alcalde de Madrid, quan
el presentador Álvarez-
Nóvoa li va felicitar per la
celebració dels Goya i
també «per la dissolució
definitiva». En tancar a
questa edició, faltaven en-
trega el premi al millor di-
rector, entre altres títols de
pes.

Bieito segueix sense sort als Max
El muntatge «Plataforma» coproduït al Teatre Romea falla els pronòstics i perd en la majoria de les 11 candidatures

� Bieito segueix divorciat amb els Max..
Per poder triomfar en aquesta gala cal al-
guna cosa més que rebentar la taquilla en
la temporada de Madrid amb un excel·lent
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Una imatge de l’espectacle Plataforma que va fer gira per tot l’estat l’any passat./ DAVID RUANO

espectacle. La companyia Animalario,
amb un treball desigual tot i que sempre
amb compromís amb el teatre, té massa
incondicionals. Ja van onze les edicions
dels Premis Max, un certamen que premia

els millors artistes de les arts escèniques i
que compta amb el suport de la Societat
General d’Autors i Editors (SGAE). Els
premis es van entregar ahir al vespre al
Teatre Lope de Vega de Sevilla, que es va

retransmetre per La 2 de TVE en un fals
directe. La gala pràcticament va coincidir
amb l’entrega dels premis Goya de cine-
ma. Aquests es van donar diumenge (re-
transmès per La Primera) a Madrid.

PALMARÈS

� En les darreres edicions dels
premis Max era habitual trobar
companyies de dansa catalana
com a nominades. Aquests
guardons són un dels que el sec-
tor artístic català ja pot conside-
rar seu, habitualment. Aquest
any, però, ni Marta Carrasco ni
Sol Picó –dues de les més no-
minades recentment– van pre-
sentar un treball nou respecte a
la temporada passada. Per la se-
va banda, la companyia Gela-
bert/Azzopardi, tot i debutar
amb Orion, no va tenir la res-
posta de contractació que espe-
rava a l’Estat espanyol. I és que,

com va comentar ahir al vespre
el director del Mercat de les
Flors, Francesc Casadesús, els
artistes voten allò que coneixen
o que han vist darrerament, i
«moltes companyies catalanes
no tenen gaire recorregut a
l’Estat espanyol».

Aquesta temporada, segons
va explicar Casadesús, els
grups establerts a Catalunya
amb més projecció a l’Estat han
estat Erre que Erre, Damián
Muñoz i Sonia Gómez. De fet,
l’única que consta com a fina-
lista al millor espectacle de
dansa és Erre que Erre, amb Es-

cupir en el tiempo, una copro-
ducció del Mercat de les Flors,
precisament. Una altra dada ob-
jectiva és l’emplaçament dels
premis Max. Per segon cop, els
premis de les arts escèniques,
patrocinats per la SGAE, es van
presentar a Sevilla, i «segur que
això influenciarà» a votar com-
panyies flamenques, avançava
hores abans de la gala.

I què han fet aquesta tempo-
rada Marta Carrasco i Sol Picó?
Carrasco està superant una le-
sió a les cervicals. Tot i això, es-
tà presentant arreu del món el
muntatge J’arrive, amb què va

celebrar els seus deu anys de
coreògrafa. L’èxit va ser tan
gran que el TNC va triar-lo com
a títol de reposició de la tempo-
rada anterior. Ara, continua en
cartell amb una substitució. La
coreògrafa també intervé, cada
cop més activament, en les pro-
duccions de Factoria Escènica
Internacional (FEI), dirigida
per Carme Portaceli. Pel que fa
a Sol Picó, que és assessora de
dansa al TNC des de fa un pa-
rell d’anys, manté en cartell La
mona de Chita i Paella mixta.
Aquest espectacle, en què tam-
bé actua Israel Galván, té molta

demanda, però no el poden pro-
gramar amb gaire freqüència
per la complexa agenda de Gal-
ván, segons va dir Casadesús.

Una altra vacant en aquesta
edició ha estat la de Carles San-
tos. La seva visió artística és tan
personal que ha rebut premis
com a compositor (amb partitu-
res de Rossini) i com a millor
musical (tot i distanciar-se prou
de la comercialitat fàcil). San-
tos sí que tenia peça nova, El
fervor de la perseverança, una
peça controvertida de petit for-
mat que ha passat desapercebu-
da als ulls dels premis Max.

La dansa catalana es pren un respir en l’escena estatal


