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Pegasus
luz de gas (21.30 HORes)

La banda celebra el 30è  
aniversari amb aquest recital i la 
publicació d’un DVD que recull  
el de l’Auditori del 2008.

els reconeixements més imPortants de l’escena esPanyola

els premis max coronen el teatre 
artesanal de ‘la función por hacer’

Vicky Peña supera la favorita, Bárbara Lennie, i 
s’emporta el guardó de millor actriu per ‘Marburg’

El musical ‘Pegados’ brilla en una gala amb dures 
queixes per la falta de pagament dels ajuntaments

Olga PeReda
CÒRDOVA

V
a néixer com una obra arte-
sanal, petita i gairebé sen-
se diners. Estava al marge 
dels grans circuits i ni tan 

sols tenia un teatre. El grup la repre-
sentava, atenció, al vestíbul del Te-
atro Lara de Madrid. L’afluència de 
públic, no obstant, la va empènyer 
i la va portar a l’escenari del Teatro 
Español, dirigit per Mario Gas. Ahir 
i després de triomfar als escenaris 
de tot Espanya, inclosa La Villarroel, 
La función por hacer –lliurement ins-
pirada en Sis personatges en cerca d’au-
tor, de Pirandello– es va emportar els 
màxims guardons de les arts escèni-
ques: els premis Max, concedits ahir 
al Gran Teatro de Còrdova davant la 
ministra de Cultura, Ángeles Gon-
zález Sinde.
 El teatre català, que no estava tan 
representat com en altres edicions, 
va obtenir diversos premis. Per co-
mençar, el de Vicky Peña (Marburg), 
que l’hi va arrabassar a la gran favo-
rita de la nit: Bárbara Lennie (La fun-
ción por hacer). Mentrestant, la valen-
ciana Sol Picó es va emportar dues 
pomes (millor actriu de dansa i mi-
llor coreografia per El ball, una pro-

ducció del TNC dirigida per Sergi 
Belbel) mentre que Alfredo Sanzol, 
madrileny amb ànima de navarrès, 
es va emportar el títol de millor au-
tor en català per Delicades, que es va 
estrenar en aquesta llengua al Polio-
rama de Barcelona i que ara es repre-
senta a Madrid en castellà. Seguint 
amb el teatre català, també Joan Mi-
quel Pérez va sortir recolzat al reco-
llir dos guardons: millor director 
musical i millor espectacle de tea-
tre musical per Pegados, una obra di-
ferent, de petit format, que posa en 
escena quatre actors, un piano i una 
història inversemblant. 

daRds a la gala / Amb els seus set  pre-
mis a la mà –entre ells, millor espec-
tacle, millor director d’escena per a 
Miguel del Arco, millor empresari 
per a Kamikaze Producciones i mi-
llors intèrprets de repartiment– els 
màxims responsables de La función 
por hacer van aprofitar el moment 
de recollir les seves pomes per llan-
çar els seus dards. El primer, contra 
els ajuntaments, institucions «que 
no paguen i que estan acabant amb 
el teatre». El segon, contra Arteria, 
la xarxa de teatres gestionada per 
la Fundació Autor de la SGAE i que 

hauria de «recolzar més el teatre es-
panyol», en paraules d’Aitor Tejada, 
de la productora Kamikaze.
 Respecte als actors de reparti-
ment, Manuela Paso i Raúl Prieto 
van consolidar l’èxit de La función 
por hacer, obra dirigida per Miguel 
del Arco, que ara triomfa a Madrid 
amb la seva versió de Veraneantes, de 
Gorki, espectacle que, si els ajunta-
ments ho permeten, recorrerà Espa-
nya. No obstant, els actors protago-
nistes guardonats amb un Max no 
van ser els de La función por hacer.
 Vicky Peña va guanyar el quart 
Max amb Marburg, estremidora obra 
sobre la por humana a les pandè-
mies. Estrenada al TNC i no vista a 
Madrid, aborda 40 anys d’història 
en un món globalitzat. Peña no va 
ser a Còrdova, i Mario Gas va reco-
llir el guardó amb un discurs de l’ac-
triu. «Gràcies per aquest premi que 
no crec merèixer», va llegir Gas, des-
prés de deixar clar que Peña va haver 
de superar inseguretats i dubtes per 
donar vida al seu personatge.
 El títol de millor actor va ser per a 
Carlos Hipólito per l’obra Glengarry 
Glen Ross, i el de millor autor en cas-
tellà va recaure en Francisco Nieva 
per Tórtolas, crepúsculo y telón. H

ELS DESTACATS

‘La función por hacer’

‘Wonderland
(País de las Maravillas)’

DE KAMIKAZE PRODUCCIONES

ESPECTACLE DE TEATRE

ESPECTACLE DE DANSA

‘Pegados’
DE THE KAKTUS MUSIC CORPORATION

ESPECTACLE DE TEATRE MUSICAL

Sol Picó
‘EL BALL’

Carlos Hipólito
‘GLENGARRY GLEN ROSS’

Vicky Peña
‘MARBURG’

Sol Picó
‘EL BALL’

Miguel del Arco
‘LA FUNCIÓN POR HACER’

COREOGRAFIA

Joan Miquel Pérez
‘PEGADOS’

Alfredo Sanzol
‘DELICADES’

INTÈRPRET FEMENINA DE DANSA

DE VÍCTOR ULLATE BALLET

ACTOR PROTAGONISTA

ACTRIU PROTAGONISTA

AUTOR TEATRAL EN CATALÀ

DIRECTOR D’ESCENA

DIRECTOR MUSICAL

33 L’actor Fernando Tejero, un dels presentadors de la gala, amb Miguel del Arco, el director de ‘La función por hacer’.
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33 Mario Gas va recollir el premi de Vicky Peña.

33 Carlos Hipólito, Max a l’actor protagonista

SÁNCHEZ MORENO

J Xiulets i crits a les portes del 
gran Teatro de Còrdova, on es 
va celebrar, amb l’assistència de 
la ministra de Cultura, l’entrega 
dels premis Max. aquesta 
vegada, no obstant, la protesta 
no era contra la sgae, el cànon 
digital o la llei antidescàrregues 
aprovada pel Congrés. els 
que xiulaven eren funcionaris 
de la Junta d’andalusia que 
protestaven per la llei de 
reordenació del sector públic. 

J la sgae, organitzadora dels 
premis Max, sempre tuneja 
el guardó, que és una poma 
acompanyada d’una màscara. 
aquesta vegada, atès que la 
gala es va celebrar a Còrdova, 
la màscara portava inscrita 
una cita present en una de les 
columnes de la mesquita:  
«l’art és un do, un do d’al·là.  
s’ha de cultivar».
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