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Primera fila    icult
Els premis més importants de l’escena espanyola

Els Max de ‘Follies’
3El musical de Mario Gas, el seu últim treball al teatro Español, conquista sis guardons

OLGA PEREDA  
MADRID

P
er segon any consecutiu, el 
teatre català no estava gai-
re representat als premis 
Max. No obstant, l’obra 

d’un director català va sortir ahir 
victoriosa en una gala en què es van 
sentir mil crits contra l’IVA i l’es-
trangulament de la cultura. Mario 
Gas es va imposar al gran favorit, 
Miguel del Arco (Juicio a una zorra i De 
ratones y hombres), i va triomfar amb 
Follies, el musical que va dirigir quan 
encara era el màxim responsable del 
Teatro Español de Madrid i que es va 
emportar els sis Max a què aspirava. 
 Després de passar-se vuit anys 
al capdavant de l’Español, Gas va 
abandonar el juliol del 2012 la ins-
titució mesos després que Ana Bote-
lla (PP) succeís Alberto Ruiz-Gallar-
dón a l’Ajuntament de Madrid al no-
menar-lo Mariano Rajoy ministre de 
Justícia. La sortida de Ruiz-Gallar-
dón també va provocar la marxa de 

la delegada d’Arts, Alicia Moreno, 
persona fonamental en la trajectò-
ria madrilenya de Gas, a qui li agra-
da definir-se com a «barcelonoma-
drileny». 
 Després de dos anys sortint per 
la porta gran dels Max, el combatiu 
Miguel del Arco –home de moda al 
teatre espanyol contemporani– es 
va quedar amb les ganes de pujar a 
l’escenari.  En lloc seu, van ser els res-
ponsables de Follies, capitanejats per 
Gas, els que es van declarar els reis 
de la nit. El musical, un dels millors 
que s’ha fet a Espanya en els últims 
anys, es va endur sis pomes (el guar-
dó té forma d’aquesta fruita tapada 
amb un antifaç), entre elles les més 
sucoses: director d’escena (Mario 
Gas), direcció musical (Pep Pladello-
rens), figurista (Antonio Belart), mi-
llor espectacle musical i millors ac-
tors de repartiment: Carlos Hipólito 
i Asunción Balaguer, que als seus 86 
anys debuta (i sense por) en el gène-
re musical. No deixa de ser bonic que  

Follies, última obra que Gas va dirigir 
a l’Español, tracti precisament de 
com un director (paper que interpre-
ta el director català) aixeca una últi-
ma obra en un teatre abocat al tan-
cament. «Hola. Sóc Mario Gas i diri-
geixo musicals», va dir rient quan va 
recollir el guardó al millor director 
d’escena, que va dedicar al seu amic 
de l’ànima, el desaparegut Constan-
tino Romero. «No m’esperava aquest 
premi. Sóc un entrepà i estic entre 
dos grans creadors», va afegir en re-
ferència als seus competidors: Alfre-
do Sanzol i Miguel del Arco.
 Seguint amb l’estela catalana, 
una altra obra que va sortir reforça-
da va ser En la luna, coproducció del 
Teatro de la Abadía i el Teatre Lliu-
re. El muntatge es va endur tres pre-
mis. Entre ells, el de millor especta-
cle, i li va treure el guardó a La vida 
es sueño i De ratones y hombres. Les al-
tres dues pomes d’En la luna van anar 
a parar a Alfredo Sanzol com a mi-
llor autor en castellà i Juan Codina 

com a millor actor de repartiment.
 Respecte de la millor interpreta-
ció femenina protagonista, el du-
el estava servit. Estaven nominades 
tres monstres de l’escena: Amparo 
Baró (Agosto), Blanca Portillo (La vida 
es sueño) i Carmen Machi (Juicio a una 
zorra, amb la qual va triomfar al Lliu-
re). Finalment, va ser Baró –impres-
sionant en el paper d’una mare de fa-
mília esgotada per les circumstànci-
es– qui va guanyar.

COMPANYIA PETITA / Trencant totes les 
quinieles prèvies, De ratones y hom-
bres es va haver de conformar amb 
dos premis tècnics, com els de mi-
llor disseny d’il·luminació i millor 
escenografia. La productora de 
Miguel del Arco, Kamikaze (Juicio a 
una zorra), es va quedar sense la po-
ma a la millor empresa de teatre, 
guardó que tampoc va aconseguir 
Concha Busto (productora de De rato-
nes y hombres) sinó una companyia 
petita: Ron Lalá Teatro (Siglo de oro).

33 Mario Gas, durant la celebració dels premis Max, ahir a la nit a Madrid.

DAVID CASTRO

33 Carmen Machi, després de recollir el premi d’Amparo Baró.

J Malgrat que tenia moltes 
paperetes per fer-ho, la ballarina 
i coreògrafa catalana Marta 
Carrasco no es va emportar el 
Max a la millor intèrpret de dansa 
per No sé si... sinó que el premi 
va anar a parar a Teresa Nieto 
per Tacita a tacita, obra que 
també va obtenir una altra poma 
per a Manuel Liñán (millor 
intèrpret masculí de dansa) i 
Teresa Nieto (millor coreografia). 

J El Max a la millor autoria 
teatral en català se’l van 
emportar Marta Buchaca, Carol 
López, Mercè Sarrias i Victòria 
Szpunberg per L’any que ve 
serà millor.

CARRASCO, 
SENSE MAX

DANSA
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	 Com	ja	va	succeir	l’any	passat,	
la	gala	dels	Max	–a	la	qual	no	va	as·
sistir	ni	el	ministre	de	Cultura,	Jo·
sé	Ignacio	Wert,	ni	el	secretari	d’Es·
tat,	José	María	Lassalle–	es	va	con·
vertir	en	una	declaració	de	guerra	
contra	l’IVA.	Un	dels	primers	d’al·
çar	la	veu	va	ser	el	president	de	la	
Fundació	Autor,	el	guionista	i	dra·
maturg	Antonio	Onetti,	per	a	qui	
l’augment	impositiu	al	21%	ha	col·
locat	el	país	«líder	d’Europa	en	al·
guna	cosa,	a	més	de	l’atur».	Els	pro·
ductors	teatrals,	va	afegir	Onetti	
en	to	combatiu,	han	assumit	l’aug·
ment	impositiu	per	evitar	un	in·
crement	del	preu	de	les	entrades	i,	
amb	això,	una	fugida	dels	especta·
dors,	que	ja	han	caigut	en	un	30%	
per	la	crisi.
	 Que	la	gala	tindria	un	to	reivin·
dicatiu	es	va	veure	des	del	primer	
minut,	quan	el	mestre	de	cerimò·
nies,	Alex	O’Dogherty,	va	comen·
çar	l’acte	amb	un	número	titulat	Sí 
que es pot .	H

MILLOR ESPECTACLE
‘En la luna’
Teatro Abadía/Lliure

MILLOR DIRECTOR
Mario Gas
‘Follies’

MILLOR DIRECTOR MUSICAL
Pep Pladellorens
‘Follies’

MILLOR ACTRIU
Amparo Baró
‘Agosto’

EL PALMARÈS

33 Asunción Balaguer.

MILLOR ACTOR
Carlos Hipólito
‘Follies’

ACTRIU DE REPARTIMENT
Asunción Balaguer
‘Follies’

ACTOR DE REPARTIMENT
Juan Codina
‘En la luna’

COMPOSICIÓ MUSICAL
Albert Guinovart
‘La vampira del Raval’

C om	cada	any	per	aques·
tes	dates	i	des	de	fa	més	
de	mig	segle,	Girona	es	

converteix	en	el	lloc	més	estimat	
i	estimulant	de	Catalunya.	Tot	
va	començar	en	plena	i	duríssi·
ma	postguerra,	amb	una	idea	
tan	senzilla	i	tan	efectiva	com	
disputar	el	monopoli	de	les	evo·
cacions	florals	acumulatives	a	la	
tradició	d’encatifar	els	carrers	
de	flors	per	Setmana	Santa.	A	
contracorrent	del	Nodo	fran·
quista,	uns	quants	gironins	van	
posar·se	a	guarnir	patis	i	monu·
ments	amb	un	plus	d’imagina·
ció	que	encara	floreix,	i	mai	tan	
ben	dit:	tothom,	tothom	que	té	
algun	cosa	a	veure	amb	el	carrer,	
sobretot	del	barri	vell,	s’esprem	
la	closca	fins	que	troba	una	for·
ma	inèdita,	sorprenent	i	senzilla	
de	contribuir	a	la	setmana	de	les	
flors.
	 Ara,	Girona, temps de flors	és	un	
autèntic	festival	cultural	que	té	
les	flors	per	excusa	i	motiu	sen·
se	que	disminueixi	gens	el	pro·
tagonisme	del	florilegi.	Pocs	es·

deveniments	trobareu	tan	par·
ticipatius,	i	que	a	més	a	més	
omplin	tant	d’orgull	un	nom·
bre	més	gran	de	ciutadans.	Ja	
constava	un	cert	sentiment	de	
superioritat	dels	gironins,	certa·
ment	alimentat	per	alts	nivells	
d’exigència	de	la	bona,	d’aque·
lla	que	comença	per	l’autoexi·
gència.	A	més	a	més	del	festival	
de	teatre	Temporada	Alta,	del	ci·
cle	de	música	culta	d’Ibercàme·
ra	i	del	cim	mundial	culinari	as·
solit	pels	germans	Roca,	entron·
cant	amb	la	bellesa	de	la	ciutat,	
amb	la	tradició	jueva	que	tan	
bé	han	sabut	explotar,	i	per	so·
bre	de	tota	la	resta	d’esdeveni·
ments,	Girona, temps de flors	s’ha	
convertit	en	un	referent	inelu·
dible.	¿Algú	del	món	ho	fa	més	
bé?	L’oferta	va	des	dels	tallers	flo·
rals	fins	als	concerts,	les	exposi·
cions,	la	gastronomia	i	tot	el	que	
es	pugui	imaginar,	però	no	hi	ha	
res	que	substitueixi	el	passeig,	la	
descoberta	dels	racons,	un	dar·
rere	l’altre.
	 Ho	fa	un	altre,	i	cau	en	l’an·
tigalla,	en	aquell	tradicionalis·
me	com	de	sardana.	Però	ho	fa	
Girona,	i	ja	teniu	una	vegada	
més	la	modernitat	feta	pluja	de	
pètals.	H

Girona 
amb flors

XAVIER

Bru de Sala

El sentiment de 
superioritat dels 
gironins l’alimenta 
l’excel·lència

deesi

    

NOU ÀLBUM DE L’EX-LOS RODRÍGUEZ I EX-TEQUILA

Ariel	Rot	ho	té	clar.	Nunca es tarde pa-
ra el rock,	titula	una	de	les	seves	mi·
llors	i	iròniques	noves	peces.	«Soy 
león y soy cordero,/ voy del circo al 
matadero,/ poco fiel a mis principi-
os… No quiero ser prisionero/ de es-
te mundo insensato,/ yo conocí el 
terciopelo,/ ahora váyanse a la mi-
erda un rato»,	diu	la	desconcertant	
lletra.	L’ex·Los	Rodríguez	i	ex·Tequi·
la	publica	el	seu	13è	disc	en	solitari.	
I	ja	en	el	mateix	títol	fa	una	al·lusió	a	
la	mateixa	mort:	La huesuda.
	 Una	temàtica	que	el	rock	sempre	
ha	esquivat.	«No s’ha de ser esclau 
del rock –sosté	el	guitarrista,	can·
tant	i	autor	argentí–.	El rock ben en-
tès és llibertat. No només pel que fa 
a text, imatge… Fins i tot pel que fa 
a ritme. La gent se sorprèn que en 
aquest àlbum hi hagi mitjos temps 
¡i una ranxera!», afegeix	referint·se	
precisament	a	aquesta	cançó	que	ba·
teja	el	compacte.	
	 Peça	que	va	foguejar	en	els	di·
rectes,	en	la	gira	amb	el	seu	anteri·
or	treball,	Solo Rot.	«Vaig estar tocant 
acompanyant-me jo amb el piano i la 
guitarra, un format que em perme-
tia canviar el repertori cada dia. I de 
seguida vaig comprovar que era una 
cançó molt contagiosa, tot i tocar 
un tema escabrós. Però jo el toco de 
forma divertida i fins i tot eròtica».
	 Aquesta	vegada,	el	tour	de	presen·
tació	del	seu	nou	àlbum	haurà	d’es·
perar.	Queda	posposat	fins	a	l’octu·

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

El rock com a actitud
El cantant, guitarrista i autor Ariel Rot publica ‘La huesuda’, el seu 
13è disc en solitari i una irònica al·lusió a la mort i al pas del temps

cert tipus de cançó, de so. De rock 
clàssic. Però quan mira la lletra me-
nuda veu que no només hi ha això, si-
nó molt més».

Adéu als estereotips

Una	prova	pot	ser	el	seu	primer	èxit	
en	solitari,	Debajo del puente,	que	ha	
volgut	rescatar	ara,	envernissant·lo	
de	blues.	«Un ha de fer l’esforç d’es-
coltar i treure les teves pròpies con-
clusions. I el que faig amb el rock, 
amb el meu llenguatge, és expressar 
sensacions, vivències, pensaments 
actuals. No es tracta d’aferrar-se a 
missatges juvenils, clixés ni estere-
otips –insisteix–.	Crec que a vega-
des es peca de cert patetisme en ai-
xò d’anar fent anys sense assumir-
ho. ¡El rock és assumir-lo! ».
	 Debajo del puente	el	va	compon·
dre	amb	tan	sols	23	anys.	«Vaig te-
nir un rampell de lucidesa juvenil: la 
lletra no desentona en absolut amb 
el que està passant ara. Per la me-
va inexperiència, no vaig tractar la 
cançó com es mereixia. També per 
les tendències del moment: princi-
pis dels 80. La vaig tornar a tocar no-
més amb guitarra en algun recital i 
la cançó em va començar a cridar 
l’atenció. I vaig decidir gravar-la. I 
posar-la com a pri-
mer tall».	Feliç	deci·
sió.	H

FERRAN SENDRA

33 El cantant i guitarrista Ariel Rot, després de gravar un acústic a EL PERIÓDICO.

«No es tracta 
d’aferrar-se a clixés 
ni a missatges 
juvenils», assegura 
l’artista argentí

Vegeu l’acústic de ‘Para 
escribir otro final’ amb el 
mòbil o a e-periodico.cat

bre,	per	no	coincidir	amb	el	d’Uno de 
los nuestros.	Duel	de	rockers.	Amb	Le·
iva,	amb	qui	ja	va	coincidir.	I	amb	
Loquillo	(i	la	seva	allargada	ombra).	
¿No	és	massa	ego	sobre	un	mateix	es·
cenari?	«Sí, però tots volem que fun-
cioni. I això és el més important. Nin-
gú s’ha fet de pregar. I tots tres hem 
apostat perquè vagi bé; per donar el 
millor de cada un. És com una rela-
ció... puntual».
	 Rot	viu	en	la	seva	carn	de	rocker	
immortal	«tot allò que està canviant 
tant». «Trec un disc i trigo gairebé sis 
mesos a presentar-lo. Fa pena. Però 

no podia rebutjar aquesta altra ofer-
ta: tocar en grans recintes, amb ban-
da elèctrica. L’any passat vaig poder 
fer una cosa així només en tres con-
certs –es	lamenta–. A més, quan si-
gui el moment d’abordar La huesu-
da, ho tindré tot encara més clar».
 Amb	aquest	recent	disc,	queden	
enrere	els	clixés	de	Tequila. «Bé, 
jo diria més, queden enrere els cli-
xés d’Ariel Rot»,	corregeix.	L’in·	
tèrpret	de	clàssics	eterns	com	Rock 
en la plaza del pueblo	i	Quiero besarte	as·
segura	que	la	gent	espera	d’ell	«un 


