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Juan Diago Botto, en recollir un dels premis Max.

ALBERTO MARTÍN/EFE

ROGER LLEIXÀ

El Museu de l’Empordà va acollir diumenge la segona trobada fotogràfica
dels testimonis dels bombardejos de Figueres i l’Alt Empordà. El fotògraf Jordi
Puig va ser l’encarregat de retratar-los, l'historiador Enric Pujol els va escoltar
el record i el periodista Gerard Bagué en va filmar el testimoni. El Museu
exposa una mostra a partir dels testimonis de la primera trobada. 



Reuneixen testimonis dels bombardejos

El primer Sax Masters tanca
amb tots els concerts plens

El Sunset Jazz Club de Girona ha
tancat la primera edició del cicle
Sax Masters amb tots els concerts
plens. El cicle, que s'ha fet del 3 al
24 de maig, és el primer que la sala
organitza dedicat al saxo. 

Per Girona han passat artistes
com el nord-americà Jesse Davis
-que ha actuat amb la Jove Big
Band de Girona- o Raynald Colom
Quartet, novament amb la col·la-

boració de Jesse Davis. 
El Sunset Jazz Club va inaugu-

rar fa un any un sistema que per-
met seguir en directe tots els con-
certs des del seu web, amb l'ob-
jectiu de difondre el jazz a nivell
global. Des que va arrencar la
temporada a l'octubre, l'espai ha
programat més de 250 concerts. 

La programació es tanca el pro-
per 31 de maig amb Marco Mez-
quida Trio.
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El debut de l'actor Juan Diego
Botto com a dramaturg amb Un
trozo invisible de este mundo, una
dura història sobre l'exili i la im-
migració, va captivar el jurat de la
XVII edició dels Max, que li va do-
nar ahir a la nit 4 dels 6 premis als
quals optava en una gala trans-
gressora i cabaretera. La cerimònia
va ser la primera edició amb un
nou sistema d'elecció de candidats
i reducció de les categories a vo-
tació -de 23 a 19-. Els Max no van
comptar tampoc amb la presència
ni del ministre de Cultura, José Ig-
nacio Wert, ni del secretari d'Estat
de, José María Lasalle.

Antonio Onetti, president de la
Fundació SGAE, va destacar que
«en moments de crisi el teatre es
reinventa per seguir endavant» i,

«malgrat les retallades i l'IVA cul-
tural més alt d'Europa», aconse-
gueix estar «més viu que mai».

Les històries de soledat, exili i
immigració d'Un trozo invisible
de este mundo, escrita i interpre-
tada per Botto i dirigida per Sergio
Peris-Mencheta, van ser les màxi-
mes guanyadores en fer-se amb els
premis a millor espectacle, mi-
llor actor, millor autoria revelació
i millor disseny d'il·luminació (Va-
lentín Álvarez). En recollir el pre-
mi a millor autoria revelació, Bot-
to va destacar que l'obra era un ho-
menatge a tots els immigrants i a
la duresa de l'exili que van viure ar-
gentins com la seva família.

Barcelona, del Teatre Nacional
de Catalunya, es va quedar amb 2
premis dels 5 als quals era candi-
data, i se'ls va emportar per millor

autoria teatral, per a Pere Riera,
que va dedicar el reconeixement
als «milers i milers de ciutadans
que van morir en el bombardeig de
Barcelona», i el de millor actriu, per
a Emma Vilarasau.

El viatge per tres obres de Sha-
kespeare de Marc Rosich Forests,
una coproducció en la qual parti-
cipen, entre d'altres, la Royal Sha-
kespeare Company i el Centro
Dramático Nacional (CDN), es va
fer amb els premis de millor com-
posició musical (Maika Maka-
rovski) i millor escenografia (Re-
becca Ringst).

La companyia saltenca Bitò
Produccions, que optava al guar-
dó com a millor empresa privada
d’arts escèniques pels espectacles
El crèdit, Jo Mai i Fum, finalment
no va obtenir el premi.
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«Un trozo invisible de este
mundo», de Juan Diego
Botto, rep 4 premis Max

L’obra del Teatre Nacional de Catalunya Barcelona aconsegueix dos
dels guardons, un d’ells el de millor actriu per a Emma Vilarasau



