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‘Barcelona’, ‘Forests’ i Alfaro, empat a dos Max

per a Emma Vilarasau, que no va re-
collir-lo en persona sinó a través del 
director actual del Teatre Nacional, 
Xavier Albertí. Riera va dedicar el 
premi a Vilarasau i a l’altra protago-
nista de l’obra, Míriam Iscla, però 
també als “milers de ciutadans de 
Barcelona que van perdre la vida en 
els bombardejos feixistes del març 
del 1938”. Igualment, es va endur 
dos premis la producció del Barce-
lona Internacional Teatre Forests, 
una creació de Marc Rosich i Calix-
to Bieito feta de retalls boscosos de 
Shakespeare que partia amb quatre 
nominacions i es va endur les de mi-
llor escenografia (Rebecca Ringst) i 
millor composició musical (Maika 
Makovski). En la primera edició 
dels Max amb un nou reglament que 
pretén donar als premis més consis-

tència, el musical premiat també va 
ser català: La flauta màgica - Varia-
cions dei Furbi.  

El tercer en l’empat a dos Max va 
ser Carles Alfaro. El valencià es va 
endur el premi de millor direcció 
d’escena per El lindo don Diego, una 
producció de la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, per la qual també 
va guanyar la figurinista Maria 
Araujo. Alfaro, a més, va rebre amb 
Rodolf Sirera el premi a la millor 
adaptació o versió teatral –una ca-
tegoria copada per catalans– per 
L’estranger de Camus que van posar 
en escena al Teatre Lliure.      

Jimmy Barnatán va ser mestre de 
cerimònies d’una gala forrada de 
cuir, punxes, tatuatges i grunys roc-
kers en un intent de modernitzar la 
posada en escena dels premis. Cal 

dir que en l’agilització del xou no va 
tenir rival: la gala va durar menys de 
les dues hores previstes. El Circo 
Price va ser l’escenari d’un particu-
lar cabaret d’estètica transgresso-
ra però contingut més aviat poc pu-
nyent –tampoc no hi havia el minis-
tre del ram per sentir les queixes de 
l’IVA, les retallades, l’atur i l’absèn-
cia de llei de mecenatge–. El Max a 
l’espectacle revelació va ser per a 
The Funamviolistas, de 8co80, i l’in-
fantil per a El bosque de los Grimm, 
de La Maquiné. Tanttaka Teatroa va 
rebre el premi a l’empresa o produc-
tora, i va arrabassar la poma de Jo-
an Brossa a Bitò i al Teatre Romea. 
Com ja se sabia, el Max d’honor va 
ser, a títol pòstum, per a la primera 
ballarina del Liceu i mestra de dan-
sa María de Ávila.e    

‘Un trozo invisible...’, de Juan Diego Botto, obté quatre premis i ‘Lo real’, d’Israel Galván, tres

ARTS ESCÈNIQUES

La història d’exili i vides perdudes 
Un trozo invisible de este mundo era 
la principal candidata als premis 
Max de teatre, amb sis nominaci-
ons. I es van complir els pronòstics. 
El drama social de Juan Diego Botto 
es va endur quatre premis cap a ca-
sa, entre els quals els de millor es-
pectacle, millor actor, millor autor 
revelació i el premi de disseny 
d’il·luminació per a Valentín Álva-
rez. Botto també va endur-se càlids 
aplaudiments quan va dedicar un 
guardó a “Samba Martine, una dona 
congolesa morta en un centre d’in-
ternament a Madrid, i a tots els im-
migrants que vénen a Europa a la 
recerca d’un futur millor”, i un altre 
“al 73% d’actors i actrius a l’atur que 
s’entesten a fabricar roses per fer un 
món més digne; perquè tots merei-
xem el pa però també les roses”, va 
dir l’artífex d’un projecte de petit 
format i low cost, símbol del teatre 
que es pot fer avui.   

A prop del cim del podi, en nom-
bre de premis, hi havia el bailaor 
contemporani Israel Galván i Lo re-
al, millor espectacle de dansa, mi-
llor intèrpret i millor coreografia 
per a una producció del Teatro Re-
al de Madrid amb participació del 
Mercat de les Flors. La millor intèr-
pret femenina va ser Eva Yerbabue-
na per ¡Ay!, cosa que va acabar amb 
les quatre possibilitats de premi de 
Memòries d’una puça de Sol Picó. 

La collita catalana va ser relativa-
ment generosa, comparada amb 
edicions anteriors dels Max, que 
atorga la SGAE des del 1998. Es va 
produir un triple empat. Barcelona, 
de Pere Riera, va endur-se dos pre-
mis de cinc candidatures: el de mi-
llor autoria (important en un any en 
què per primera vegada no es dividi-
en els textos en categories per llen-
gües cooficials) i el de millor actriu 
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PREMI A L’AUTORIA CATALANA 
El director i autor Pere Riera 
amb la poma dissenyada per 

Joan Brossa. PREMIS MAX

Música 
‘La flauta 
màgica’ de Dei 
Furbi s’endú 
el premi al 
millor musical

El gran mag Tom Wingfield
la memòria en traurà els personat-
ges i les històries de la seva vida pas-
sada. El mag-narrador és sempre 
present; apunta les paraules, atura 
el temps, manipula la realitat, es 
transforma en l’autèntic demiürg 
dels seus records. 

Un protagonisme omnímode que 
desplaça el centre de gravetat del 
text, normalment assumit pel paper 
d’Amanda, la mare. Pou explota a 
fons el caràcter autobiogràfic del 
drama –Williams està en cadascuna 
de les línies– i col·loca en Tom per 
sobre de la il·lusió invocada. Comp-
ta amb l’actor adequat per a aques-
ta gran responsabilitat: Dafnis Bal-
duz s’apropia de la funció, esquivant 
totes les dificultats d’un rol que té 
un peu dins de l’obra i un altre fora. 
Exhibeix seguretat amb la prestàn-

cia d’un actor clàssic. Però tota de-
cisió comporta conseqüències 
col·laterals. Aquí la més clara és la 
posició subalterna que ocupa el pa-
per de la mare, encara que va ser es-
crit per concentrar tota l’atenció del 
públic. Míriam Iscla és d’alguna ma-
nera conscient d’aquesta nova situ-
ació i busca crosses que la tornin a 
consolidar a l’escenari. I això també 
té les seves conseqüències: afloren 
tics de vells personatges còmics que 
desvirtuen una Amanda que és com 
una obra d’art apuntalada. 

La mestria de Pou amb els intèr-
prets s’observa en la tendresa amb 
què tracta els personatges de Lau-
ra Wingfield i el pretendent Jim 
O’Connor. Meritxell Calvo i Peter 
Vives convencen en la seva última 
i difícil escena a dos.e 

Tom Wingfield (Dafnis Balduz) i la mare (Míriam 
Iscla) amb el pretendent (Peter Vives). DAVID RUANO

‘El zoo de vidre’ TEATRE GOYA 
FFINS AL 6 DE JULIOL 

Les primeres frases del 
monòleg inicial de Tom 
Wingfield a El zoo de vidre 
serveixen de guia per a 
Josep Maria Pou per diri-

gir l’obra de Tennessee Williams: 
“Tinc trucs a la butxaca però sóc el 
contrari del prestidigitador comú. 
Ell els ofereix una il·lusió amb l’apa-
rença de la veritat. Jo els dono la ve-
ritat amb les grates aparences de la 
il·lusió”. I del seu barret de copa de 
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