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Amb 12 nominacions, Urtain, 
muntatge de la companyia Ani-
malario, dirigit per Andrés Li-
ma, surt com a gran favorit per 
als premis Max de les arts escè-
niques, que s’atorgaran al maig. 
L’impactant retrat del mític boxe-
jador i de l’Espanya que el va por-
tar a dalt de tot i el va fer caure as-
pira, entre altres guardons, al de 
millor espectacle, director, autor 
(Juan Cavestany) i actor protago-
nista (Roberto Álamo), que com-
petirà amb el seu company d’Ani-
malario Alberto San Juan, nomi-
nat per una altra producció del 
grup madrileny: Tito Andrónico. 
 Amb set candidatures el se-
gueix Mort d’un viatjant/Muerte de 
un viajante, que opta a millor di-
recció escènica (Mario Gas), ac-
tor (Jordi Boixaderas) i adaptació 
(Eduardo Mendoza), entre altres 
nominacions. La casa de Bernarda 

Alba és candidata a quatre pre-
mis: millor espectacle, director 
(Lluís Pasqual), escenografia (Pa-
co Azorín) i actriu (Rosa Maria 
Sardà). La intèrpret catalana com-
petirà amb Blanca Portillo (Ham
let) i Concha Velasco (La vida por de
lante). 
 El guardó a la millor actriu de 
repartiment se’l disputaran Ana 
Labordeta, Ana María Montero 
i Carmen Machi, i, en l’apartat 
masculí, Alberto San Juan, Alfon-
so Lara i Carles Canut. En la cate-
goria d’autors en llengua caste-
llana estan nominats, a més de 
Cavestany, Pau Miró (Llueve en 
Barcelona), Alfonso Sastre (La ta
berna fantástica) i  Juan Mayorga 
(Cartas de amor a Stalin).
  Aloma, de Dagoll Dagom; Caba
ré de caricia y puntapié, d’El Gato 
Negro, i Por culpa de Yoko, de Jáca-
ra Teatro, aspiren al reconeixe-
ment com a millor espectacle 
 musical, i com a produccions de 
dansa opten al premi: El llac de 
les mosques, de Sol Picó; Jazzing fla
menco, d’Antonio Najarro, i Lluvia, 
d’Eva Yerbabuena. H

TEATRE 3 PREMIS

‘Urtain’, 
d’Animalario, 
gran favorit
als Max

EL PERIÓDICO
MADRID

El muntatge  
dirigit per Andrés 
Lima obté 12 
candidatures

SUZANNE PLUNKETT

BOB DYLAN 
EXPOSA ELS 
SEUS QUADROS  
A LONDRES
Londres q La galeria Halcyon 
de Londres exposarà a partir de 
dissabte fins al 10 d’abril una 
dotzena de llenços del cantautor 
nord-americà Bob Dylan. Els 
quadros van ser creats el 2007 a 
partir de dibuixos i esbossos que 
l’artista va realitzar en les seves 
gires per Amèrica, Europa i Àsia 
entre el 1989 i el 1992. Els llenços 
que s’hi exhibeixen tenen com a 
motius més recurrents vies de tren, 
vistes des de les habitacions dels 
hotels i figures femenines. L’obra 
més cotitzada porta per títol Train 
tracks (a la foto) i es podrà  adquirir 
per 107.000 euros.

cInE 3 LEGISLAcIÓ

El Parlament admet a tràmit la 
llei del cine amb el suport de ciU

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

L
a controvertida llei del cine-
ma, el projecte de la qual va 
aprovar el Govern el 12 de 
gener passat, va fer ahir un 

pas més al superar el debat del Par-
lament. La Cambra va desestimar  
–amb els vots dels tres grups que for-
men el tripartit (PSC, ERC i ICV) i de 
CiU– les dues esmenes a la totalitat 
presentades pel PP i el Grup Mixt 
(format per dos diputats de Ciuta-
dans i un exintegrant del partit) i va 
donar llum verda a la tramitació par-
lamentària, cosa que permetrà que 
se’n debatin en comissió els aspec-
tes més polèmics abans que s’aprovi 
de manera definitiva. 
 Tenint en compte les queixes 
i protestes presentades pel sector  
–materialitzades amb un tanca-
ment de sales l’1 de febrer passat–, i 
del que es va sentir ahir a la Cambra, 
el punt que generarà més controvèr-
sia i centrarà les discussions serà l’ar-
ticle 18: el que fixa l’obligació de do-
blar o subtitular al català el 50% de 

La Cambra rebutja 
les mocions a la 
totalitat presentades 
pel PP i Ciutadans

les còpies distribuïdes a Catalunya, 
i el que més rebuig ha despertat en-
tre exhibidors i distribuïdors, inclo-
ent-hi les majors nord-americanes. 
Aquest article el van esmentar tant 
el diputat del PP Rafael López com 
el diputat de Ciutadans Albert Rive-
ra, al defensar les esmenes dels seus 
grups. Per a tots dos, l’article esmen-
tat «converteix la llei del cinema en 
una llei de política lingüística». En-
cara que, un cop afirmat això, tots 
dos van coincidir a reconèixer que 
el 3% de pantalla que ara té el cine 

nió es va mostrar la diputada d’ERC 
Maria Mercè Roca, que va assegurar 
que la llei suposarà «una llarga vida 
per a tot el sector». I va acusar tant el 
PP com Ciutadans de no voler que el 
català es normalitzi «ni a les panta-
lles ni enlloc». 
 
«MÀXIM CONSENS» / Menys tremendis-
ta i més dialogant va ser el discurs 
del diputat de CiU Jordi Cuminal, 
que va lamentar que el debat de la 
llei «se centri només en el tema lin-
güístic» quan hi ha altres aspectes a 
discutir. I va convidar tots els grups 
a tenir una actitud més «positiva» 
pel bé del sector. Cuminal, a més, no 
va desaprofitar l’ocasió per recordar 
al tripartit que l’any 1998 tant ERC 
com PSC es van oposar al decret de 
doblatge que va plantejar CiU, lla-
vors al Govern, per estar en contra 
de les quotes, les sancions i les sub-
vencions. 
 Pel seu costat el conseller de Cul-
tura, Joan Manuel Tresserras, va as-
segurar durant la presentació de la 
llei la intenció d’arribar al «màxim 
consens possible» alhora que va rei-
vindicar el «dret» del Parlament a fi-
xar quotes amb l’objectiu d’aconse-
guir «l’homologació, la dignificació 
i el respecte per al català, per a la se-
va cultura, per al Parlament i per al 
seu poble». H

en català és poc, però les quotes i les 
sancions no són la solució ni per a 
l’un ni per a l’altre.  
 No només això, si se segueix amb 
aquesta política, segons López, els 
catalans «hauran de tornar a anar a 
Perpinyà a veure cinema», ja que, se-
gons el diputat del PP, «ni les majors 
ni les petites distribuïdores voldran 
treballar a Catalunya». López també 
va incidir que la norma arriba en el 
«pitjor moment per al sector», amb 
pèrdues d’espectadors, de beneficis 
i de sales. Molt lluny d’aquesta opi-

33 Joan Manuel Tresserras, ahir al Parlament.  

JULIO CARBó


