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L’escriptor obté
el guardó amb
un tractat sobre
les experiències
del desig

Jesús
Ferrero,
Anagrama
d’assaig

‘La nit més freda’,
dirigida per
Teresa Vilardell,
passa primer per
Figueres i Reus

El TNC fa
pujar
l’exili a
l’escenari

Àlex Rigola agraint el premi Max pel millor espectacle teatral per ‘2666’ ■ J.C. GUERRA

ÀlexRigola
regna
alsMax

L’adaptaciódelanovel·ladeBolaño‘2666’
obtéelpremialmillorespectacleteatral
mentrequeSolPicóregnaaladansa

Teresa Bruna
LAS PALMAS. ENVIADA
ESPECIAL

Àlex Rigola tindrà, final-
ment, un premi Max al seu
despatx del Teatre Lliure.
La gala dels premis estatals
de teatre, celebrada ahir a
Las Palmas de Gran Canà-
ria, va allargar la catifa ver-
mella a 2666, l’adaptació
de la novel·la de Roberto
Bolaño estrenada al Festi-
val Grec del 2007. El premi
al millor espectacle teatral
del 2008 va ser la justa re-
compensa a un muntatge
de cinc hores de durada i
una feina titànica de mesos
de Rigola i Pablo Ley per fer
possible que l’obra del mal-
aguanyat autor xilè –resi-
dent a Catalunya– pogués
pujar a l’escenari.

La gala dels premis Max
de teatre atorgats per la pro-
fessió, però, va començar
sense gaires notícies positi-
ves per a les companyies ca-
talanes. La companyia ma-
drilenya Animalario es va
endur quatre Max per l’es-
pectacle Argelino, servidor
de dos amos (millor adapta-
ció, millor empresa, millor
protagonista i millor direc-
tor d’escena); La tortuga de
Darwin va premiar Juan
Mayorga com el millor
autor, i Carmen Machi com

a dos premis les vuit nomi-
nacions, i totes dues amb un
nom,CarlesSantos,premia
la millor direcció musical i a
lamillorcomposiciómusical
per a espectacle escènic.
Però a poc a poc la nit es va
anar girant: Carol López
com a autora i Paul Berron-
do com a actor s’enduien
dos Max per Germanes, un
espectacle encara de llarga
vida que aviat tornarà a La
Villarroel. “Quan acabem
anirem a Madrid amb la ver-
sió castellana”, ens confir-
ma el basc-català Berrondo,
satisfet.

Les estrelles del Cuyas
Però si és cert allò que el
gust més bo s’ha de guar-
dar per al final, no ens
podem queixar: Sol Picó,
que hores abans ens co-
mentava que “He d’anar a
assajar per fer unes presen-
tacions”, s’emportava molt
més: el Max al millor espec-
tacle de dansa per Sirena a
la plancha. I Àlex Rigola
com a millor director se su-
mava al gran premi de la
nit: millor espectacle de te-
atre per a 2666, “una obra
que explica històries i parla
de l’ésser humà i de com
hem d’entendre l’ésser
humà, en paraules del di-
rector del Teatre Lliure.

El teatre Cuyas de Las

‘Argelino,
servidor de dos
amos’,
d’Animalario,
obté quatre
guardons

a millor actriu... La presèn-
ciacatalanaeranotablea les
nominacions, però sembla-
va que les expectatives aca-
barien en no res. Ni après
moi, le deluge, de Lluïsa Cu-
nillé, ni Tirant lo blanc, de
Calixto Bieito, per posar dos
exemples de solvència, s’en-
duien res. ComptaríemCar-
naval, de Jordi Galceran,
que premiava una esplèndi-
da Noelia Noto com la millor
actriu...encastellà!Fins itot
el Tirant va veure reduïdes
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1. Una escena de ‘2666’ 2. Sol Picó va guanyar en la categoria de dansa 3. Carol López, millor autora en català ■ C. CALDERER / J.C. GUERRA

PalmasdeGranCanàriabri-
llava com no podia ser d’una
altra manera: ahir a la nit va
celebrar els 10 anys d’exis-
tència precisament acollint
l’entrega dels Premis Max
de Teatre, els més impor-
tants de l’Estat espanyol en
aquesta disciplina artística
que, per primera vegada,
sortien de la Península. Ca-
dascuna de les edicions
–aquesta és la dotzena– ha
tingut un gènere escènic
com a fil conductor de la
gala. Aquest any ha estat el
teatre independent i
l’humor. Focus, que s’encar-
regadeldissenydel’especta-
cle i la producció des de fa
cincanys,vaconfiar ladirec-
ció escènica a Yllana, que ha
triomfat al Romea al febrer-
març: “Hem optat per fer un
espectacle jove i dinàmic i
Yllana són els ideals, perquè
coneixen molts grups que
responen a aquestes carac-
terístiques”, explicava Jordi
González, director de con-
tinguts de Focus.

Òscar Miralles, coordi-
nador per la SGAE, l’enti-
tat àrtifex de la gala, ho
confirmava: “Yllana s’han
fet a ells mateixos, són tot
un símbol del teatre inde-
pendent, com La Cubana, o
Los Goliardos”, deia, alho-
ra que destaca la bona pen-
sada d’haver escollit Las

Palmas per a l’edició: “Aquí
hi ha molts grups indepen-
dents i ha anat bé, perquè
ha fomentat la trobada i in-
tercanvi entre els professi-
onals” . L’espai escènic de
Paco Azorín s’acomodava
perfectament a l’esperit
jove de la festa: una cons-
trucció metàl·lica amb
unes acolorides parets de
grafit amb cintes perquè
caminessin els actors.

Homenatge a Paco Rabal
La gran festa de les arts es-
cèniques va engegar amb
un tribut a Joan Brossa,
autor de la imatge corpora-
tiva, tot un poema escènic,
de la que s’ha fet l’estatueta
dels Max: una poma i una
màscara. L’altre tribut va
ser per a Paco Rabal, que va
inaugurar el teatre fa 10
anys, quan es va tornar a
obrir després de la remode-
lació. La inconfusible veu
de l’actor va ressonar per
tots els racons del teatre i la
seva vídua, Asumpció Bala-
guer, va recordar aquella
nit “de la qual encara conti-
nuo veient les estrelles”.

Les nominacions esta-
ven farcides de catalans.
Només Focus havia acumu-
lat 18 nominacions. “Algu-
nes han de ser nostres per
força, perquè tenim tots els
nominats”, apuntava Gon-

intercalaven els presenta-
dors amb el seu discurs:
“Zapatero, en sintonia amb
Aznar, està a punt d’endurir
la llei per als sensepapers,
castigant-los no només a
ells sinó als que en són soli-
daris”. Va destacar que
aquesta no és una guerra
contra la pobresa sinó con-
tra els pobres i va demanar
que no es tanqués a la presó
els top manta que venen
per menjar. En un altre mo-
ment, Andrés Lima, direc-
tor de la mateixa compa-
nyia, agraïa que fossin els
“col·legues” els que els havi-
en premiat i va dir: “Es
curra molt al teatre inde-
pendent!”.

L’històric Miquel Narros
va obtenir el Premi d’Ho-
nor, que s’atorga a una per-
sona que al llarg de la seva
vida s’hagi distingit per les
seves aportacions singu-
lars. Amb 80 anys a l’esque-
na, està vital i amb força
per fer almenys una obra a
l’any. “De vegades en coin-
cideixen dues, però ves, és
perquè toquen el mateix
any”, diu. Narros, un home
de teatre clàssic, ha fet
“Shakespeare amb esmò-
quing i Calderón amb cami-
sa i corbata, perquè crec
que les obres s’han d’acos-
tar al moment que està vi-
vint el poble”. ■
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‘Germanes’,de
CarolLópez,que
dedicaelpremia
Rubianes,obtéel
premialamillor
obraencatalà

2

Escena
d’avui
4 bailes
La Villarroel
Albert Espinosa no aban-
dona el seu estil, que so-
vint frega l’edulcorament,
però el capeja amb una
mirada entranyable i posi-
tiva, un punt naïf, però no
exempta de certa mala
bava en aquesta comèdia
agredolça, lleugera i amb
una nostàlgica banda so-
nora. Ah! I amb teatrefò-
rum final!
(FINS AL 24 DE MAIG)

Product
Sala Beckett
Ironia mordaç de Mark
Ravenhill, un dels autors
britànics més dolentets,
cru i honest alhora, que
planteja què et pot passar
quan t’enamores d’un ter-
rorista islamista. El cari-
nyo en la direcció de Julio
Manrique i la delirant in-
terpretació de David Sel-
vas fan l’espectacle alta-
ment recomanable.
(FINS AL 12 D’ABRIL)

Lleons
Tallers (TNC)
La segona entrega de la
trilogia animal de Pau
Miró manté la bugaderia
de Búfals per retratar-nos
el submón del Raval en to
tragicòmic, a estones poè-
ticament surrealista, i
amb una direcció directa i
efectiva, que potser ha
perdut una mica de màgia
pel camí.
(FINS AL 5 D’ABRIL)

Mujeres
soñaron...
Teatre Lliure
Veronese posa molt de te-
atre, diàlegs esmolats i
enginyosos i una estètica
naturalista al servei d’un
grapat de bons intèrprets
en el mínim escenari. El
mateix espai que feia ser-
vir en la seva personal
versió de L’oncle Vània de
Txékhov.
(FINS AL 5 D’ABRIL)

La bella
y la bestia
BTM
Versió digna del musical
fet amb mitjans, en versió
castellana i amb coreogra-
fies elegants. No us per-
deu la deliciosa Mercè
Martínez fent de senyora
Potts, que s’endú el millor
moment de la funció amb
una interpretació de Se
oye una canción per posar
a l’iPod.
(SENSE DATA DE SORTIDA)

Sweeney
Todd
Teatre Apolo
Perquè la versió de fa 14
anys ens va emocionar.
Per veure Vicky Peña i
comparar-la amb la de lla-
vors. Pel morbo de com-
parar Joan Crosas amb
Constantino Romero i
amb Johnny Depp en el
paper del barber diabòlic.
Per Mario Gas i, sobretot,
per Sondheim!
(FINS A L’11 DE MAIG)

Marta
Monedero

zález. La primera a rebre la
poma va ser Carol López
per Germanes, l’espectacle
que també va triomfar als
Butaca. Amb la seva pecu-
liar veu enrogallada, va de-
dicar el premi al “meu mes-
tre”, Pepe Rubianes. “Em
va ensenyar que havia de
fer sempre el que m’agra-
dava”, va dir.

Alberto San Juan, un dels
que van recollir els quatre
premis d’Animalario, va
donar un gir a l’humor que


