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ARTS ESCÈNIQUES

'Yo, Claudio', favorita en els premis Max d'aquesta nit 

EFE
MADRID

Yo, Claudio, que té set candidatures, i Doña Rosita la soltera, que en té cinc, són els muntatges favorits
dels premis Max de les arts escèniques que aquesta nit celebraran la 8a edició al Teatro-Auditorio
Antonio Buero Vallejo de Guadalajara. A la gala, que ha estat concebuda com un homenatge al teatre
espanyol de tots els temps i als seus autors, està previst que hi assisteixin la ministra de Cultura,
Carmen Calvo, i també el president de Castella-la Manxa, José María Barreda.
El dramaturg Sergi Belbel és el director d'una cerimònia en què, amb motiu del quart Centenari del
Quixot, les pomes amb antifaç dissenyades per Joan Brossa es vestiran amb la llança de l'enginyós
hidalgo i l'elm de Mambrino. També aspiren a diverses candidatures La cena, El Mètode Grönholm, El
precio i El caballero de Olmedo.
Com és habitual, la cerimònia serà retransmesa en directe per La 2 de Televisió Espanyola, a partir de
les nou del vespre (vegin més informació a la pàgina 61). L'espectacle es prolongarà per espai d'una
mica més de dues hores i permetrà conèixer els guanyadors de les 24 categories a concurs, als quals
s'uneixen els tres guardons designats ja per l'organització: l'autor José María Rodríguez Méndez (premi
d'Honor), la companyia colombiana Teatro de los Sentidos (premi Noves Tendències) i l'actriu Fanny
Mickey (premi Hispanoamericà), també de Colòmbia.
Com a novetat, aquest any no apareixerà un sol presentador. En el xou es representaran microobres
teatrals d'autors diversos amb continguts que guardaran relació amb els premis. Belbel comptarà amb
un equip de 10 actors caracteritzats de grans noms del teatre espanyol, des de Cervantes fins a Lope
de Vega. L'elenc el complementaran sis actors i cantants de la companyia teatral El Musical Més Petit.
Un dels guardons més esperats serà el que la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) --
l'organitzadora d'aquests premis-- entregarà al dramaturg José María Rodríguez Méndez, en
reconeixement a una vida dedicada al teatre, que ell mateix ha qualificat de "dura i difícil". El
dramaturg, Premio Nacional de Literatura Dramática el 1993, autor d'obres com Flor de otoño, que
Pedro Olea va portar al cinema i que va protagonitzar José Sacristán, va iniciar la seva vinculació al
món del teatre a Barcelona.
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