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SANTI FONDEVILA 
●●  On és el sector? Tot i que han re-
format els estatuts, els premis Max 
d’arts escèniques que atorga la 
SGAE encara han de fer força camí 
per guanyar credibilitat i ser més 
que una festa entre guanyadors un 
cop a l’any. La setmana passada es 
van conèixer els primers finalistes 
entre els quals es triaran els can-
didats.  Hi ha curiositats. Per 
exemple: en el premi de millor es-
pectacle, on hi ha dotze títols, no-
més hi ha un espectacle que no es-
tigui produït o coproduït pels tea-
tres públics de l’Estat. Passa res? 
Doncs que al territori de l’Estat hi 
ha un munt de companyies, gaire-
bé totes petites, que estan fent les 
seves creacions des de la indigèn-
cia o, com a molt, la precarietat. Es-
pectacles que tenen el mateix rigor 
que els del teatre públic i de vega-
des una actualitat que no es troba 
en el repertori, però que es repre-
senten en espais alternatius i no ho 
tenen gens fàcil per fer gires. Tam-
bé podem parlar dels espectacles 
dits comercials o exhibits en tea-

OPINIÓ

Massa teatre públic als Max
tres comercials, en els quals òbvia-
ment hi podem trobar títols con El 
crèdit de Jordi Galceran i exabrup-
tes escènics com la nissaga Sofocos. 
Sincerament, crec que el teatre pú-
blic no hauria d’accedir als Max si 
no és en una categoria especifica.  

●  Els Molière Els premis equipa-
rables als Max a França, els Moliè-
re, fan exactament això. D’aquesta 
manera no resulta estrany que una 
obra com Després de la pluja, de Ser-
gi Belbel, estrenada en un teatre pri-
vat, guanyés el Molière a la millor 
comèdia. Aquí ho hauria aconse-
guit? Probablement no. 

●  Normes Aquest any la tria no s’ha 
fet per votació universal dels mem-
bres de la SGAE sinó per decisió de 
comissions d’experts a Madrid i 
Barcelona, i una altra per a la resta 
de comunitats. A la nova normati-
va s’estableix que les comissions de  
les dues grans capitals del teatre es-
colliran com a màxim quatre espec-
tacles per als Max d’aquesta catego-
ria. Però en realitat n’hi ha cinc. Di-
ran que són coproduccions.  

●  Una absència curiosa És curi-
osa l’absència com a millor especta-
cle a la tria de Barcelona d’Els ferés-
tecs, guanyadora dels premis Buta-
ca, que vota el públic. Deu ser que 
el públic no sap res.e

El traspunt
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‘Kyla’ o el racisme  
en la modèlica  

societat nòrdica

berg i Bergman. “Norén és un ex-
plorador de la condició humana. 
Les seves obres sempre tenen un 
toc de crítica social”, assegura el 
director. L’únic text del suec que 
s’havia vist a Catalunya és Dimo-
nis, el 2006. Kyla retrata uns al-
tres dimonis: els protagonistes 
són tres adolescents que es reu-
neixen al bosc l’últim dia d’insti-
tut i acaben agredint un company 
de classe adoptat d’origen asiàtic. 
Tots tres defensen idees xenòfo-
bes i racistes, però no provenen 
de famílies desestructurades. 
Norén trenca amb l’estereotip: 
“Són tres nois normals, amb vi-
des més o menys complicades, en 
els quals aflora una ideologia in-
tolerant”, explica Devant. El pa-
radís del benestar escandinau és 
més fràgil del que sembla.e

Marc Naya, 
Adrià Díaz, 
Sergio Freijo i 
Junyi Sun són 
els joves actors 
protagonistes de 
Kyla, al Versus.  
VERSUS TEATRE

 
El Versus Teatre estrena Kyla, una 
obra del suec Lars Norén que no 
s’ha fet mai a Espanya. Adrià De-
vant ha adaptat i dirigeix un espec-
tacle que capgira tòpics nòrdics i 
aprofundeix en la ideologia racista.

LAURA GEA MALLORQUÍ 
BARCELONA. Racisme, xenofòbia i 
discriminació. Kyla és “un cop de 
puny a l’estómac”, diu el director ca-
talanosuec Adrià Devant. Ell mateix 
s’ha ocupat de traduir el text del 
dramaturg Lars Norén que s’acaba 
d’estrenar per primera vegada a 
l’Estat al Versus Teatre, on es repre-
sentarà fins al 2 d’abril. Kyla, que en 
suec significa fredor, indaga en la ca-
pacitat dels humans de distanciar-
se de les persones més pròximes, 
com un company de classe, per veu-
re’l convertit, de cop, en un enemic 
al qual s’ha d’eliminar.  

L’autor s’endinsa en la suposada-
ment modèlica societat sueca i 
aprofundeix en la seva part salvat-
ge. Norén (Estocolm, 1944) té auto-
ritat moral per fer-ho: està conside-
rat el dramaturg contemporani su-
ec més important de l’actualitat, un 
símbol nacional al costat de Strind-


