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Els premis Max de teatre coronen
els actors de l’escola catalana

MARTA CERVERA
BARCELONA

D
os actors catalans –Vicky
Peña i Francesc Orella– van
aconseguir dilluns els dos
principals premis d’inter-

pretació en l’última edició dels pre-
mis Max celebrada a Sevilla. Peña va
vèncer en la categoria d’actriu prota-
gonista pel seu impressionant
monòleg a Homebody / Kabul, de
Tony Kushner, produït pel Teatro Es-
pañol de Madrid, que dirigeix Mario
Gas. Orella va aconseguir l’equiva-
lent masculí del guardó pel seu con-
vincent doctor Stockmann a El ene-
migo del pueblo, de Henrik Ibsen, en
versió de Juan Mayorga, de la com-
panyia Animalario, per al Centro
Dramático Nacional.

Que tots dos triomfin en muntat-
ges fets a Madrid és novetat ja que
fins ara els catalans havien aconse-
guit premis majoritàriament amb
muntatges de producció catalana.
Així doncs, aquests Max han consa-
grat l’escola d’actors catalana.

Peña, que és la intèrpret que té
més premis Max, va triomfar ante-
riorment amb els muntatges Swee-
ney Todd (1998) i La reina de la bellesa
de Leenane (2000); mentre que Fran-
cesc Orella, l’únic que ha fet doblet
als Max en 11 edicions com a actor
principal, va vèncer la primera vega-
da amb La caiguda (2003).

Un altre català, Carles Canut, que
va aconseguir el premi com a actor
secundari per Plataforma, de Michael
Houellebecq, opina que hi ha certes
companyies que juguen clarament
amb avantatge.

«És evident que té més repercus-
sió estar en produccions del Teatro
Español o companyies com Anima-
lario, que fan llargues temporades a
Madrid i van de gira a tot arreu, per-
què són en castellà i més gent veu
les obres», assenyala l’actor. I això
que ell ha rebut el premi treballant
en una producció en castellà amb la
companyia del Romea –formada so-
bretot per actors catalans– protago-
nitzada pel genial Juan Echanove.
«Per això –diu– té molt mèrit haver
estat nominat l’any passat per Peer
Gynt, que es va fer en català i es va
veure amb subtítols a Madrid i Sala-
manca». I deixa clar que això «no és
pejoratiu amb qui decideix anar a
treballar a Madrid amb una compa-
nyia d’allà perquè cadascú és lliure
de fer el que li doni la gana».

ATRACCIÓ MEDIÀTICA / Canut consta-
ta que la popularitat de les compa-
nyies i dels actors «mediàtics» pesa a
l’hora de ser present als Max. «Aquí
s’han fet coses fantàstiques que no
s’han vist enlloc més i, per tant, no
poden optar a aquests premis», afe-
geix. Comptar amb un actor tan re-
conegut com Juan Echanove a Plata-
forma, reconeix, ha estat clau per
aconseguir 11 nominacions als Max
mentre que amb Peer Gynt, recorda,
«en vam aconseguir nou». I el mun-
tatge no va obtenir cap premi.

Vicky Peña pensa que els premis
d’interpretació han recaigut en cata-
lans per «pura casualitat». «Hi ha ac-
tors de qualitat a totes les autono-
mies. I a Madrid, molts». Però els ac-
tors catalans tenen molt atractiu i
no és la primera vegada que tres es
coronen en una mateixa edició dels
Max. Ja va passar el 2001 quan Anna
Lizaran, Montserrat Carulla i Alfred
Luchetti van guanyar com a actriu
principal, actriu de repartiment i ac-
tor de repartiment per Esperando a
Godot, A little night of music i El verdu-
go, respectivament.H

Vicky Peña i Francesc Orella van ser distingits
per diferents espectacles produïts a Madrid

Carles Canut va rebre el guardó al millor
secundari pel muntatge ‘Plataforma’

RECONEIXEMENT A UN ESTIL D’INTERPRETACIÓ

DE MARCA 3 Belén Rueda va vestir diumenge de Carolina Herrera; dilluns, més sòbria, de Nina Ricci.

ALS GOYA

VESTIT I
BUFANDA 3
Alberto San Juan
va triar un elegant
vestit negre per a la
festa de Madrid i
samarreta de ratlles
i bufanda per a la
de Sevilla.

ALS MAX

CINE RIC,
TEATRE POBRE

< «Aquí no hi ha famoseig», va
dir un desesperat pencaire de la
premsa rosa als Max. L’alfombra
vermella del Lope de Vega de
Sevilla no va tenir el glamur i els
flaixos de la verda dels Goya. La
més fashion va ser la nominada
Belén Rueda, vestida amb un
disseny de Nina Ricci, però
menys afavoridor i lluminós que
el vermell passió de la nit de les
estrelles –en què també optava
a premi–, un model de Carolina
Herrera NY. Mentrestant, Blanca
Portillo, també candidata a
premi en les dues cites, va vestir
als Goya de David Delfín i als
Max una elegant però poc
aparent brusa llisa.

< Alberto San Juan –guanyador
del Goya al millor actor i aspirant
al Max– explicava que dilluns no
s’havia afaitat i vestia samarreta
i bufanda, que, per ell, la
diferència entre les dues
cerimònies és que la de teatre et
permet «deixar anar» el que
vulguis amb més naturalitat i
sense les pressions que envolten
la poderosa indústria del cine.

LES GALES

CABELLS
RECOLLITS I
LLIURES 3 Blanca
Portillo lluïa un vestit
de David Delfín a la
festa del cine amb
els cabells recollits.
A la del teatre duia
camisa llisa i la
melena lliure.


