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Còctel catalanooccità amb aires reivindicatius al BarnaSants
tol Ò.K! Brigada Internacional, el
concert era una idea del festival oc-
citanocatalà de Tolosa Sèm e Serem
que comptava amb la col·laboració
del festival Estivada de Rodés. El
seu director, Patric Roux, va aparèi-
xer a l’inici a l’escenari per dir, en
occità, que occitans i catalans su-
mem 30 milions.

Les veus les posaven Carles Bel-
da, Joan Garriga –de La Troba
Kung-Fú–, Louis Pastorelli, Gigi
–del grup de Niça Nux Vomica–, i
Stefano DeGioanni, del grup pie-
montès Lou Seriol. A més, van
comptar amb altres col·laboradors
puntuals, com l’acordionista d’El
Pont d’Arcalís Artur Blasco, que va
interpretar un tema de la Vall
d’Aran. La rumba, l’ska, el blues i les

cançons per a acordió apreses a les
trobades d’Arsèguel van combinar-
se amb poemes de Frederic Mistral
i versions d’Al vent, de Raimon, i
L’estaca, de Lluís Llach, aquesta úl-
tima traduïda a l’occità. De seguida
es va fer evident que al públic li fe-
ien nosa les cadires i fins i tot n’hi va
haver que van ballar com van poder.
La festa va anar en augment amb pe-
ces de Xerramequ Tiquis Miquis, la
tonada d’Els estudiants de Tolosa
adaptada per Joan Garriga segons la
història del Vaquilla i el Joan Petit
en versió original occitana, és a dir,
la història d’un esquarterament.

Tot plegat, un còctel de reivindi-
cació alegre i jovial que es va acabar
amb crits d’independència per part
dels assistents.e

L’Ò.K! Brigada Internacional va aplegar dissabte
veus i sentiments catalans i occitans. MANOLO GARCÍA

ARTS ESCÈNIQUES

El teatre català mereix un premi: qui el bateja?

un canvi radical de paradigma. En-
trar en un debat sobre qui mana ara
en el terreny teatral (Madrid o Bar-
celona) seria etern i estèril, però
tampoc és just acceptar sense resis-
tència que l’ampli comitè que vota
als Max no hagi trobat res a la carte-
llera barcelonina del 2011 que me-
reixi competir pels següents pre-
mis: millor espectacle, millor direc-
tor d’escena, millor escenografia,
millor il·luminació, millor adapta-
ció teatral, millor actriu de reparti-
ment, millor interpretació masculi-
na. I al final d’aquesta llista resumi-
da toquem os: com és possible que
Pere Arquillué no sigui finalista pel
seu espectacular treball a Qui té por
de Virginia Woolf? Com a consol
sempre ens queda la solvència in-
contestable d’Anna Lizaran (millor

actriu per Agost) i la dansa. Si no
se’n recorden d’un clàssic dels Max
com Sol Picó, si més no hi ha Cesc
Gelabert i Belmonte.

Aquesta és la realitat i ara toca
preguntar-se si cal reaccionar o no.
El teatre català no està orfe de pre-
mis que reconeguin el seu valor com
un dels puntals de la cultura cata-
lana. Els premis Butaca, de votació
popular, fa 17 anys que es dediquen
a l’escena i Serra d’Or reconeix la
contribució del teatre català des del
1970. Els premis de la Crítica ja no
compten, perduts en les seves cícli-
ques crisis per immolació. Van re-
aparèixer breument durant tres
anys per esfumar-se la mateixa nit
que es van veure tocats –i socar-
rats– per la lluentor televisiva de la
gala Barcelona aixeca el teló el 2009.

El sector no està per perdre opor-
tunitats d’autoafirmació. L’entorn
és complicat, les complicitats debi-
litades, l’entusiasme mitigat. En
aquest context, els premis exercei-
xen de bàlsam i d’esperó, són un ri-
tual d’afirmació individual i col·lec-
tiva, un massatge per a l’ego privat
i un manifest dels èxits conquistats
per la suma de talents del país. És
fantàstic tenir els Butaca, és un ho-
nor comptar amb els Serra d’Or, és
estrany no saber mantenir els de la
Crítica i és violent gastar esforços
per desxifrar els críptics mecanis-
mes que han permès que el teatre
català hagi estat pràcticament ex-
pulsat dels Max. Quin fals pudor im-
pedeix al nostre teatre treure pit, ni
que sigui un cop l’any? Per comen-
çar, ja es podria buscar un nom.e

L’escena catalana hauria de reaccionar davant l’exclusió inexplicable exercida pels premis Max

L’‘AGOST’ DE LIZARAN
Anna Lizaran, que ja va

guanyar un Max el 2001 per
Tot esperant Godot, és una de

les poques candidatures
catalanes. DAVID RUANO

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

Ha passat un any i la fos-
ca sospita que naixia
amb el llistat de fina-
listes de l’edició del
2011 s’ha fet realitat.

Els premis Max de les arts escèni-
ques certifiquen el 2012 que poden
prescindir del teatre català. O gaire-
bé. Encara necessiten els nostres
professionals o empreses per com-
pletar algunes categories, però amb
un matís: treballar o tenir plaça a
Madrid augmenta considerable-
ment les possibilitats d’aparèixer a
la terna. És el cas d’Antoni Belart
(vestuari), Àlex Casanovas (actor de
repartiment) i Vicky Peña (millor
actriu) per haver treballat amb Ma-
rio Gas a Un tranvía llamado deseo.
Encara que aviat aquesta porta tam-
bé estarà tancada –el que trigarà
Gas a sortir del Teatro Español–.
Aquest any d’epifania castissa com
a mínim la llista no exhibeix grans
incongruències, com ara premiar
un excel·lent dramaturg castellà
(Alfredo Sanzol) com a millor autor
teatral català per Delicades, obviant
que la catalanitat la va aportar la
traducció de Sergi Belbel. Un altre
dels malabarismes a la vora del ridí-
cul dels guardons apadrinats per la
SGAE i que donen resultats molt cu-
riosos per culpa del seu reglament.

La poma de Brossa ja es pot treu-
re l’antifaç de la pluralitat territo-
rial i l’equilibri entre els dos prin-
cipals centres de producció dramà-
tica. Quan el principal premi dedi-
cat a les arts escèniques d’àmbit
estatal gairebé esborra de les prin-
cipals categories les estrenes de la
capital catalana és evident que hi ha

Ò.K! Brigada Internacional
LUZ DE GAS (BARCELONA)
10 de març

BORJA DUÑÓ

Després dels concerts de
Nadau, Joan-Marc Le-
clerq i Primaël e Los del
Tiwizi, la setmana occi-
tana organitzada per

BarnaSants va culminar a Luz de
Gas amb un espectacle coral i festiu
que va reunir músics catalans i occi-
tans sota la batuta de Carles Belda
i el seu grup Badabad’Òc. Amb el tí-

Crítica

Marginats
Com és
possible
que Arquillué
no sigui
finalista?


