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‘Tirant lo Blanc’ pilota l’‘armada’
catalana rumb als premis Max

MERCEDES JANSA
MADRID

L
es candidatures per als pre-
mis Max de teatre, conegu-
des ahir, van mostrar el bon
moment del teatre català al-

menys en la quantitat de pro-
duccions que surten com a favorites.
La més destacada és Tirant lo Blanc,
de Calixto Bieito, que acumula fins a
vuit candidatures en set categories
–fa doblet en la millor actriu de re-
partiment– i el Grup Focus, un habi-
tual d’aquests premis, que entre pro-
duccions, adaptacions, compositors,
intèrprets, escenografia i il.lumina-
ció acumula 18 favorits.

La llista dels proposats en les 23
categories per als premis Max, que
s’entregaran el 30 de març al Teatro
Cuyás de Las Palmas, va ser donada
a conèixer ahir a la seu de la SGAE
de Madrid per l’actriu canària Blan-
ca Rodríguez i l’actor i director Josep
Maria Pou.

DOBLET D’ACTRIUS / El responsable de
la SGAE, Eduardo Bautista, va
avançar que l’objectiu d’aquests pre-
mis és potenciar les arts escèniques
més enllà dels premis, amb activi-
tats durant els mesos compresos en-
tre cada edició.

L’adaptació del clàssic de la no-
vel.la de cavalleries de Joanot Marto-
rell, que Calixto Bieito va posar en
escena al Romea, opta a premi com

a millor adaptació d’obra teatral,
composició musical, director musi-
cal (Carles Santos), figurinista, il.lu-
minació, actriu i actor de reparti-
ment. El més destacat és que dues de
les seves actrius –Roser Camí i
Victòria Pagès– competeixen entre
elles, cosa que fa més probable que
guanyin el premi.

MÉS CATALANS / Altres catalans selec-
cionats són el Teatre Lliure per 2666
i Àlex Rigola com a millor director,
el musical Boscos endins, de Dagoll
Dagom, i Jordi Galceran, com a mi-
llor autor en castellà, per Carnaval. A
més, la companyia La Cubana, amb
la seva producció Cómeme el coco, ne-
gro, opta a millor coreografia i em-
presari o productor privat. I Josep
Maria Pou i Esteve Riambau són can-
didats per l’adaptació de Su seguro
servidor, Orson Welles.

La jove autora Carol López i la se-
va obra Germanes, inspirada en Les
tres germanes, de Txékhov, competei-
xen en diverses categories com a mi-
llor escenografia i actor de reparti-
ment (Paul Berrondo). Però sobretot
l’escriptora també haurà de compe-
tir en la categoria d’autor en català
amb Lluïsa Cunillé (Après moi, le délu-
ge) i Sergi Belbel (A la Toscana).

El muntatge que opta als premis
més importants és Argelino, servidor
de dos amos, una producció del Tea-
tro de la Abadía de Madrid i el grup
Animalario que afronta la situació
de la immigració. Aquesta adaptació
del clàssic italià de Carlo Goldoni op-
ta a millor espectacle de teatre,
adaptació (Alberto San Juan), direc-
tor d’escena (Andrés Lima), actor (Ja-
vier Gutiérrez) i millor empresari o
productor per a Animalario. Els seus
treballs han estat reconeguts en les
edicions anteriors dels premis Max.

UN FAVORIT EN DANSA / També va te-
nir cinc nominacions l’espectacle
del madrileny Teatro Fernán Gó-
mez-Centro de Arte Barroco, entre
elles les de millor actriu (Blanca Por-
tillo) i millor actor (Asier Etxeandía).

En dansa hi ha un favorit clar. Es
tracta de De cabeza, espectacle de la
companyia de Teresa Nieto, Premio
Nacional de Danza del 2004. Nieto ja
va obtenir l’any passat el premi a la
millor intèrpret femenina, catego-
ria a la qual també opta aquest any
juntament amb la seva companya
de repartiment, Vanessa Medina. Els
dos ballarins de l’espectacle, Jesús
Camarés i Manuel Liñán, aspiren al
premi en l’apartat masculí. H

ELS GUARDONS MÉS IMPORTANTS DEL TEATRE ESPANYOL

El muntatge de Bieito, nominat en 7 categories i en
la de millor actriu de repartiment per partida doble

Àlex Rigola, Carol López i Andrés Lima, entre
els proposats com a millor director d’escena

LES PRINCIPALS NOMINACIONS
ESPECTACLE DE TEATRE

‘2666’
TEATRE LLIURE / GREC 08 / TEATRO CUYÁS

‘Argelino, servidor de dos amos’
TEATRO DE LA ABADÍA / ANIMALARIO

‘Barroco’
TEATRO FERNÁN GÓMEZ / CENTRO DE ARTE

ESPECTACLE DE TEATRE MUSICAL

ACTOR PROTAGONISTA ACTRIU PROTAGONISTA

Alfredo Alcón
‘REY LEAR’

Asier Etxeandia
‘BARROCO’

Javier Gutiérrez
‘ARGELINO...’

Blanca Portillo
‘BARROCO’

Carmen Machi
‘LA TORTUGA
DE DARWIN’

Vicky Peña
‘APRÈS MOI,
LE DÉLUGE’

ESPECTACLE DE DANSA

Alfredo Sanzol
‘SÍ, PERO NO LO SOY’

Jordi Galceran
‘CARNAVAL’

Josep Sanchís
‘EL CERCO DE
LENINGRADO’

Juan Mayorga
‘LA TORTUGA
DE DARWIN’

AUTOR TEATRAL
EN CASTELLÀ

Sergi Belbel
‘A LA TOSCANA’

Lluïsa Cunillé
‘APRÈS MOI,
LE DÉLUGE’

Carol López
‘GERMANES’

AUTOR TEATRAL
EN CATALÀ

Alberto San Juan
‘ARGELINO...’

Calixto Bieito
i Marc Rosich
‘TIRANT LO BLANC’

Esteve Riambau/
Josep Maria Pou
‘SU SEGURO
SERVIDOR
ORSON WELLES’

ADAPTACIÓ
D’OBRA TEATRAL

Albert Guinovart
‘A LA TOSCANA’

Àlex Polls
‘ESPECTRES’

Carles Santos
‘TIRANT LO BLANC’

Orestes Gas
‘LAS TROYANAS’

COMPOSICIÓ
MUSICAL

Àlex Rigola
‘2666’

Alfredo Sanzol
‘SÍ, PERO NO LO SOY’

Andrés Lima
‘ARGELINO...’

Carol López
‘GERMANES’

DIRECTOR
D’ESCENA

Carles Santos
‘TIRANT LO BLANC’

Joan Vives
‘BOSCOS ENDINS’

Manu Guix
‘GREASE...’

DIRECTOR
DE MUSICAL

‘Boscos endins’
DAGOLL DAGOM

‘Cabaret líquido’
LAVÍ E BEL, SL

‘Spamalot’
FILMAX STAGE & EVENTS / STROMBOLI

‘Carmen’
COMPAÑÍA ANTONIO GADES

‘De cabeza’
TERESA NIETO EN COMPAÑÍA

‘Sirena a la plancha’
SOL PICÓ CIA DE DANZA
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TRIOMFADORES
DE LA TELE

< Tres de les intèrprets més
sòlides de l’escena espanyola
mesuraran les seves forces, en
forma de vots dels companys de
professió, en la categoria de
millor actriu protagonista dels
Max. Són Blanca Portillo, per
Barroco, Carmen Machi, per La
tortuga de Darwin, i Vicky Peña,
per Après moi, le déluge (Després
de mi, el diluvi).

< Portillo i Machi tenen en comú
que el gran públic les va conèixer
pels seus papers a les comèdies
de televisió Siete vidas i Aída.
Totes dues, com la veterana
Peña, sempre han mostrat la
seva passió pel teatre com a
forma més completa de
desenvolupament de l’intèrpret.

LES ACTRIUS


