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Mario Gas, al mig, ahir al vespre al Matadero de Madrid, on Follies va rebre sis pomes a la gala dels Max

PEDRO VALLÍN
Madrid

U
n epíleg brillant a
vuit anys de feina.
Els Max van pre-
miar ahir al vespre
amb sis pomes el

darrer muntatge del director ca-
talà Mario Gas al capdavant del
teatre Español, el musical Follies,
estrenat el desembre del 2011, re-
posat el juny del 2012, i va supo-
sar el comiat en gran –penjant un
dia rere l’altre el cartell de com-
plet– de qui va ser director de

l’Español entre el 2004 i el 2012.
Ahir al vespre era la sisena vega-
da queGas,millor director d’esce-
na per Follies, optava a un
d’aquests premis que lliura anual-
ment la SGAE a les millors pro-
duccions teatrals, i la segona oca-
sió que el guanyava, com ell va re-
cordar, rere la poma, també com
amillor director d’escena, que va
aconseguir el 1998, primera edi-
ció dels Max, per la seva versió
del musical de Hugh Wheeler i
Stephen Sondheim Sweeney
Todd, reeixida producció del tea-
tre Poliorama reposada amb idèn-

tica brillantor deu anys després a
l’Español. Follies, que és una oda
al teatre musical en la qual el ma-
teix Mario Gas interpreta elo-
qüentment un director obligat a
tancar un vell cabaret, va aconse-
guir, amés delMax amillor direc-
tor, el de millor direcció musical,
per a Pep Pladellorens; millor fi-
gurinista, per a Antonio Belart;
millor actriu de repartiment, per
a Asunción Balaguer; millor ac-
tor protagonista, CarlosHipólito,
i el de millor espectacle musical
de l’any. És a dir, va aconseguir
els sis premis Max a què optava.

També va ser una nit especial
per a la producció En la luna, del
Teatre Lliure i el Teatro de la
Abadía, que es va imposar com a
millor espectacle de teatre del
2012. També va aconseguir el
Max al millor actor de reparti-
ment, per a Juan Codina, i el de
millor autor en castellà, per a Al-
fredo Sanzol.
Els premis grans els van com-

pletar Amparo Baró, millor ac-
triu protagonista per Agosto
(Condado de Osage), de Tracy
Letts, i el millor espectacle de
dansa, per a Tacita a tacita, de la

companyia de Teresa Nieto, que
també es va endur els premis a la
millor coreografia (Teresa
Nieto), millor ballarina (Teresa
Nieto) i millor ballarí (Manuel
Liñán).
Per al teatre català, un altre

premi rellevant va ser el de mi-
llor composició musical, per a
Albert Guinovart, per La vampi-
ra del Raval. El premi al millor
autor en català o valencià va ser
per a Marta Buchaca, Carol Ló-
pez, Mercè Sarrias i Victòria
Spunzberg, per la comèdia gene-
racional L’any que va serà millor,
i elMax almillor espectacle reve-
lació, per aCartas de las golondri-
nas, de la companyia càntabraEs-

cena Miriñaque. El lliurament
dels premis, ahir a les Naves del
Español al Matadero de Madrid
–obertes el 2007 ambunaproduc-
ció de Mario Gas, Ascensión y
caída de la ciudad de Mahagonny,
de Bertolt Brecht, en la qual va
participar l’ara desaparegut Cons-
tantinoRomero, a quiGas va dedi-
car el seu Max–, va arrencar amb
unes dures paraules del president
de la Fundación Autor, Antonio
Onetti, qui, després d’un malèvol
gag sobre les vistoses absències
del ministre i el secretari d’Estat,
José Ignacio Wert i José María
Lassalle, es va conjurar per no
queixar-se, però va lamentar la
pujada de l’IVA cultural al 21%, la
morositat de les administracions
públiques amb les companyies te-
atrals, la frenada de les subven-
cions, la demora de la llei de Me-
cenatge, la retallada en els ingres-
sos d’autors a la nova llei de Propi-
etat Intel·lectual. O sigui, que sí
que es va queixar. De justícia.c

Francesc Parcerisas, Jorie Graham, FabioMorábito, HansM. Enzensberger, Bei Dao i CarlesMiralles

BUIT INSTITUCIONAL

A la gala, no hi van
assistir ni el ministre
Wert ni el secretari
d’Estat, Lassalle
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‘Follies’, segon Max
per a Gas, va ser el
seu últim treball al
capdavant de l’Español

Elmusical ‘Follies’, deMarioGas,
arrasaalsMaxambsisguardons
‘En la luna’, del Lliure i La Abadía, s’imposa com amillor espectacle de l’any

Recital de sis poetes per
tancar la Setmanade
laPoesia deBarcelona
J. MASSOT Barcelona

ElXXIXFestival Internacional de
Poesia tanca aquesta nit a les 21 ho-
res al Palau de la Música Catalana
la Setmana de la Poesia deBarcelo-
na. Seran sis poetes dels quatre
punts cardinals del planeta, esco-
llits pels coordinadors Sam
Abrams i Ernest Farrés. A diferèn-
cia d’altres edicions, en què els
poetes amb prou feines recitaven
uns minuts, aquest any els convi-
dats podran llegir els seus versos
durant un quart d’hora cada un.

Fabio Morábito va néixer a
Alexandria, es va criar en italià i
és un dels millors poetes mexi-
cans. Jorie Graham, nascuda aRo-
ma, va estudiar a París i viu als Es-
tats Units des dels 15 anys; està
considerada, juntament amb la ca-

nadenca AnnCarson, la poetamés
enlluernadora en llengua anglesa.
Bei Dao és el pseudònim de
Zhenkai Zhao, i significa “illa del
nord”. Es va exiliar de Pequín fa
vint anys i ara viu a Hong-Kong,
que vol dir “illa del sud”. L’ale-
many Hans Magnus Enzensber-
ger ha anat tenyint amb els anys el
seu esquerranisme tradicional
amb una ironia desarmant. Fran-
cesc Parcerisas i Carles Miralles
són els poetes catalans que com-
pleten el cartell. Els sis poetes trac-
taran tota mena de temes. Des de
Graham, que s’introdueix a la
ment d’un aturat a la cua de l’atur
o parla de la falta d’aigua, finsMo-
rábito, que es riu dels qui li dema-
nen un poema inèdit, quan “tots
els poemes són inèdits, ningú no
els llegeix”.c


