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‘Barcelona’ 
optarà a 5 
guardons
als Max

J. C. S.
BARCELONA

El Dia Mundial del Teatre va ser 
l’elegit pel comitè organitzador 
dels premis Max de les Arts Es-
cèniques per anunciar ahir els 
32 muntatges que optaran als 
19 guardons que s’entregaran 
a la gala del Teatre Circ Price de 
Madrid, el 26 de maig vinent. 
Dos espectacles es revelen com 
els principals favorits en aquesta 
17a edició dels premis: Un trozo in-
visible de este mundo, que opta a sis 
guardons, i Barcelona, que lluita-
rà per cinc.
 Tots dos competiran en la cate-
goria de millor muntatge amb Fo-
rests, l’adaptació de Marc Rosich 
de diferents textos de Shakespe-
are que va dirigir Calixto Bieito 
i que optarà a quatre Max. Un tro-
zo invisible de este mundo, que es va 
veure al Lliure aquesta tempora-
da, estarà també en les categories 
de direcció d’escena (Sergio Peris-
Mencheta), autor revelació (Juan 

Diego Botto), escenografia (Pe-
ris-Mencheta i Carlos Aparicio), 
il·luminació (Valentín Álvarez) i 
actor (Botto). Barcelona, estrena-
da al Teatre Nacional de Catalun-
ta (TNC), competirà també en 
millor autor (Pere Riera), com-
posició musical (Òscar Roig),  fi-
gurinista (Georgina Viñolo) i ac-
triu (Emma Vilarasau).

‘ELS FERÉSTECS’, OBLIDATS / La intèr-
pret catalana tindrà com a rivals 
Kiti Mánver (Las heridas del viento) i 
Julieta Serrano (El malentendido). 
En la categoria masculina, a part 
de Botto, hi ha Pedro Casablanc 
(Tirano banderas) i Francesc Orella 
(Un aire de familia). Per al millor es-
pectacle de dansa, mentrestant, 
competiran Lo real, d’Israel Gal-
ván, Memòries d’una puça, de Sol Pi-
có, i ¡Ay!, d’Eva Yerbabuena.
 Malgrat el canvi del reglament 
del sempre polèmic sistema de 
selecció, amb la creació de tres 
comissions –Madrid, Catalunya 
(presidida per Joan Maria Gual) 
i la resta– que van elegir 32 can-
didats, dels quals han sortit els fi-
nalistes escollits per un jurat, els 
Max mantenen oblits poc justi-
ficables. Els feréstecs, gran èxit de 
la passada temporada teatral ca-
talana, no apareix en la relació, 
una cosa que no explica que no-
més s’hagi vist a Barcelona. H

ARTS ESCÈNIQUES

‘Un tros invisible 
d’aquest món’ 
aspirarà a 6 premis 
a la gala del 26 
de maig a Madrid

150 veus per a Raimon 
3Les corals de l’Orfeó Català obriran els concerts del músic al maig

MARTA CERVERA
BARCELONA 

p
er a Raimon, recentment 
guardonat amb el Premi 
d’Honor de les Lletres Ca-
talanes, sempre és especial 

tornar al Palau de la Música. Hi ha 
viscut moments màgics, com el seu 
debut en solitari l’any 1967, just un 
any després de la seva presentació 
internacional a l’Olympia de París. 
Però ahir, el que li feia més il·lusió a 
l’hora de parlar dels seus pròxims 
quatre concerts a l’auditori moder-
nista, del 8 a l’11 de maig, era la par-
ticipació de diferents cors de l’escola 
coral de l’Orfeó Català, gairebé 150 
veus d’entre 7 i 25 anys. «Em va en-
cantar la idea. Per a mi és un privile-
gi perquè aquestes cançons passa-
ran a formar part de la memòria 
d’aquests joves», va declarar Raimon, 
les obres del qual ja han estat inter-
pretades per moltes corals, no no-
més a Catalunya, sinó també a l’Ar-
gentina i al Japó.
 El primer dia, el Cor Mitjans  obri-
rà la vetllada amb D’un temps, d’un 
país i Jo vinc d’un silenci. L’endemà, el 
Cor de Noies interpretarà Parlant-me 
de tu i Veles e vents. El dia 10, els ben-
jamins del Cor Petits, d’entre 6 i 7 
anys, oferiran Si miraves l’aigua, una 
de les últimes peces que ha editat, 
i la reivindicativa Diguem no, tot un 
clàssic. Una altra cançó emblemà-
tica, Al vent, la cantaran els nois del 
Cor Jove en l’últim concert amb Can-
çó de les mans. 
 L’aperitiu coral no serà l’única 
novetat. El cantautor, que treballa 
en un nou projecte, presentarà un 
tema inèdit que té «molt avançat». 

La resta del cançoner repassarà di-
ferents èpoques, amb especial aten-
ció a peces que no interpreta des de 
fa temps.

PARAL·LELISMES /Ahir mentre explica-
va tot això, fins a la Sala Lluís Millet 
arribaven des de la veïna Via Laieta-
na les consignes d’una manifestació 
dels estudiants. A l’hora d’establir 
paral·lelismes entre la dictadura i 
l’etapa actual, va respondre: «La gent 
se segueix manifestant perquè la in-
justícia no ha desaparegut». I va se-
guir: «Ja no tinc 20 anys però en la 
meva època les condicions eren to-
talment diferents, no hi havia dret a 
manifestar-se, ni tampoc es recollia 
a la premsa tot el que passava, i això 

és una cosa important», va dir el mú-
sic les cançons del qual es van con-
vertir en himnes de resistència.
 Sempre alerta, va destacar el pe-
rill que suposa tergiversar el pas-
sat, una cosa que, assegura, ha vist 
després de la mort recent d’Adolfo 
Suárez. «Molts dels que ara l’alaben 
el van sentenciar en vida», va recor-
dar. «És cert que va pilotar el país en 
una etapa molt complexa i delicada, 
però no es pot inculcar la idea que 
ell i el Rei van portar la democràcia. 
¡No fotem!». Va recordar que «allò va 
ser possible per un conjunt de coses, 
algunes dramàtiques, com la mort 
dels que van lluitar per la llibertat 
i el patiment de molta gent que va 
anar a la presó». H

EL CANTAUTOR PROTAGONITZARÀ QUATRE RECITALS A L’AUdITORI mOdERNISTA 

«La gent se segueix 
manifestant perquè    
la injustícia no ha 
desaparegut»,  
destaca el cantant

33 Raimon ahir, al palau de la Música Catalana, on oferirà quatre concerts del 8 a l’11 de maig. 
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