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■ Espanya exclou els autors en català
del Saló del Llibre de Torí

Espanya és, juntament amb Romania, la cultura
convidada del pròxim Saló del Llibre de Torí, que
se celebra del 10 al 14 de maig. Entre els autors
que seran a Itàlia per representar la cultura espa-
nyola hi ha escriptors com Javier Cercas, Arturo
Pérez-Reverte, Enrique Vila-Matas i Almudena
Grandes, però cap autor en llengua catalana.

enbreu

■ L’obra magna de Marcel Proust
transformada en vinyetes

Sexto Piso edita el segon volum d’A la sombra de
las muchachas en flor, cinquè llibre dels disset
que integren l’adaptació al còmic del clàssic de
Marcel Proust A la recerca del temps perdut del di-
buixant francès Stéphane Heuet. Aquest projecte
ha estat guardonat amb el premi Marcel Proust del
Cercle Littéraire Proustien de Cabourg-Balbec.

■ ‘Descarrilat’, de Los Galindos, obrirà
el retallat festival Trapezi de Reus

Del 17 al 20 de maig se celebrarà a Reus el festival
Trapezi. Enguany la Fira del Circ de Catalunya tindrà
un nou director (Jordi Gaspar) i una retallada del
pressupost del 21%. Obrirà la cita l’espectacle Des-
carrilat, de la companyia Los Galindos, i hi haurà 43
obres amb especial atenció al circ català.

■ ‘Los vengadores’ arrasen a la
taquilla internacional

Los vengadores lluiten a
la pantalla per evitar que
Loki domini el món, però a
la taquilla són ells qui
l’han conquerit. El film ha
recaptat 135 milions d’eu-
ros aquest cap de setma-
na, el millor resultat del
2012, una setmana abans
d’arribar als cinemes dels
Estats Units.

✔ EMIR KUSTURICA El director serbi
presentarà el 19 de juliol al Festival de
Cartagena una versió operística de la seva
pel·lícula El temps dels gitanos (1989). A la
web hi trobareu un videoclip de l’òpera punk.

✔ TEATRE DEL BO Recordeu les millors obres
de la temporada amb un recull de fotografies
de les obres guanyadores dels Max.

✔ EL SECRET DE BATMAN El guionista de
Batman des del 2006 treu el superheroi de
l’armari: “És molt, molt gai”. Grant Morrison
ho ha confessat a la revista Playboy.

■ Lars von Trier rodarà amb Charlotte
Gainsbourg un film pornogràfic

Lars von Trier es retro-
barà amb Charlotte
Gainsbourg a The nym-
phomaniac, una explora-
ció de la vida sexual
d’una dona rodada en
dues versions: una per a
tots els públics i una de
pornogràfica. Von Trier
la vol estrenar a Canes,
on va ser vetat el 2011.

i més a l’

ARTS ESCÈNIQUES

‘La avería’ i ‘Veraneantes’
empaten als Max menys catalans

El teatre català es va quedar curt
als premis Max. L’obra de Miguel
del Arco Veraneantes i La avería de
Blanca Portillo van ser les clares
vencedores, com estava previst,
amb un empat tècnic a cinc premis.

“que és la rehòstia i una mica fill
meu, què carai”. El millor autor en
castellà, categoria a la qual estava
nominat sorprenentment Jordi
Galceran per Burundanga, va ser Al-
fredo Sanzol per Días estupendos.

Els millors espectacles de la nit,
com estava previst per les 14 i 7 no-
minacions que tenien, van ser Vera-
neantes i La avería. Miguel del Ar-
co i els seus estiuejants es van endur
5 premis per l’adaptació del text de

Màxim Gorki, entre els quals el de
millor espectacle. Blanca Portillo va
rebre el Max a millor direcció escè-
nica per l’obra de Dürrenmatt, i 4
premis més tècnics. També es van
repartir els Max a millor actor i ac-
triu protagonistes Asier Etxeandía
i Bárbara Lennie. Carmen Machi va
rebre el premi a millor actriu de re-
partiment per Falstaff.

Per un any, Animalario no es va
endur cap premi, però tampoc Fo-
cus, amb qui competien a la catego-
ria de millor empresari (tampoc van
guanyar per l’infantil Geronimo Stil-
ton). Se’l va endur de nou Veranean-
tes. “Aquest any no ens queixarem,
perquè crec que ens pagaran les fac-
tures impagades. Però ens hem
d’unir, perquè un país sense cultura
és un país sense identitat”, deia el
productor de Kamikaze, Aitor Teja-
da. Salvador Sunyer va tirar pel ma-
teix camí en rebre el Max de noves
tendències pel festival Temporada
Alta: “No estic gens content –va dir,
contundent–. Quan el vaixell s’en-
fonsa, la cultura el pot mantenir flo-
tant”. També van rebre premis es-
pecials Júlia Gutiérrez Caba (Max
d’honor), el festival Les Translati-
nes (Max iberoamericà) i el Teatro
Fronterizo del valencià José San-
chis Sinisterra (Max de la crítica).

En dansa, categories en què Cesc
Gelabert i Belmonte estaven trino-
minats, dos Max van ser per a Isra-
el Galván i La curva, i dos per a Eva
Yerbabuena per Cuando yo era... El
millor musical: Avenue Q.e

LAURA SERRA

BARCELONA. El teatre català ha fet
una collita minsa en la recol·lecta de
pomes brossianes dels premis Max.
Àlex Casanovas com a millor actor
de repartiment per Un tranvía lla-
mado Deseo –categoria a la qual
també concorria Carles Canut– va
ser l’únic guardonat, tot i que esta-
ven nominades les actrius Anna Li-
zaran i Vicky Peña.

El Max de consol, a millor autor
en català, va ser per a Josep Maria
Benet i Jornet per l’espectacle que
es va estrenar al Teatre Lliure Du-
es dones que ballen, dirigit per Xa-
vier Albertí i amb Alícia Pérez i An-
na Lizaran, a qui va dedicar el guar-
dó. El dramaturg es va declarar “es-
tupefacte”, perquè hauria preferit
que guanyessin els seus contrin-
cants, Carles Alberola o Pere Riera,

Premien Àlex Casanovas, Benet i Jornet i el Temporada Alta

Una avaria, un estiueig i un vals
01. La avería, de Blanca Portillo, es va endur cinc premis Max, entre els quals hi ha el de millor direcció

d’escena. 02. Veraneantes ha estat considerat el millor espectacle de teatre. 03. Josep Maria Benet i
Jornet és Max al millor autor teatral en català per Dues dones que ballen. ARA / ROS RIBAS
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Crítiques a les retallades
“Quan el vaixell s’enfonsa,
la cultura el pot mantenir
flotant”, va dir Salvador Sunyer


