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Per què  
els premis Max 

ignoren el  
teatre català

●● Mal nascuts. La representació 
del teatre català entre els finalistes 
de la dinovena edició dels premis 
Max no es correspon de cap de les 
maneres amb l’activitat i la qualitat 
del teatre català. Ja ho he dit altres 
vegades: els Max van néixer mal 
pensats. Vull dir que van copiar els 
premis Tony, Molière, Olivier, pe-
rò malament, perquè no hi ha cap 
guardó de teatre al món civilitzat 
adreçat als espectacles d’un país, si-
nó d’àmbits més reduïts com les 
ciutats. A més, per optar als premis 
cal estar dins de la SGAE, com a en-
titat organitzadora, i fins a aquest 
any eren els membres de la societat 
de gestió els que podien votar, du-
es condicions que aïllaven una no-
table quantitat de produccions. Tot 
i això, el teatre de Madrid i el de 
Barcelona solien estar ben repre-
sentats. En l’actual edició, però, el 
teatre català només hi figura amb 
quatre candidatures. I això es deu 
a un canvi en el sistema de votaci-
ons, ja que el cos electoral s’ha deri-
vat cap als membres de l’Acadèmia 
de les Arts Escèniques d’Espanya, 
amb seu a Madrid, que tot just es-
tà despertant a la vida pública. La 
gran majoria dels 332 nous acadè-
mics estan lligats al teatre de la ca-
pital i probablement desconeixen 
el que s’ha fet a Catalunya. El futur 
sembla que passa perquè sigui 
l’Acadèmia, ara coorganitzadora, la 
que agafi les regnes dels Max. Segu-
rament hauria sigut més equànime 
ampliar el llit de vot i no restringir-
lo, almenys fins que l’Acadèmia es 
consolidi arreu del país. I segura-
ment el millor seria potenciar pre-
mis a Barcelona i a Madrid i oblidar 
els Max espanyols. 

● Azúa i les peixateres. Al cul titu-
lar de la butaca H no li agraden les 
peixateres. Déu ens les preservi 
sempre! L’escriptor nascut a Barce-
lona, a qui sorprenentment van 
atorgar el premi a la tolerància el 
2001, s’ha fet un embolic amb el 
mercat. Primer, que si Ada Colau 
hauria de ser peixatera, i ara diu que 
verdulera. L’autor d’Historia de un 
idiota contada por él mismo consi-
dera que peixateres i verduleres –li 
falten les carnisseres, de moment– 
fan una feina de poca vàlua. Què es 
pot esperar d’un home que no valo-
ra les feines del mercat, que desco-
neix que la peixatera és  poesia vi-
tal i deessa de Neptú? Quina impor-
tància té el que digui un home que 
no es meravella de com filetegen 
una escórpora, com netegen un pop 
gallec o com s’enfronten amb el ta-
llant a un emperador de quaranta 
quilos? Doncs, gens.e 
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El centre de creació La Vela reneix a Sabadell

tival Trapezi, que se celebrava en 
col·laboració amb Reus. El projec-
te va quedar enterrat fins al 2013, 
quan la Generalitat va passar a ser 
titular de La Vela i va poder buscar-
li un nou emplaçament. 

Després de cinc anys de parènte-
si, La Vela reneix a Sabadell integra-
da en el funcionament de L’Estruch: 
acollir residències d’artistes de to-
tes les disciplines –fins i tot té apar-
taments amb capacitat per a 14 per-
sones– i, a canvi, obtenir la prees-
trena de l’espectacle. Això constru-

eix una programació intensiva i 
de nivell que se suma a l’activitat 
amateur del centre. L’Ajunta-
ment ha invertit 75.000 euros en 
dos anys per adequar La Vela a 
L’Estruch, i la Generalitat ha in-
crementat la partida al centre de 
80.000 a 140.000 euros el 2015. 

Tres espectacles inaugurals  
La carpa ja ha estat funcionant du-
rant el 2015 com a residència, pe-
rò aquest dissabte s’inaugura com 
a espai d’exhibició. El director ar-
tístic, Jordi Gaspar, que també és 
director del festival Trapezi de 
Reus, ha explicat que al llarg de la 
jornada s’hi faran espectacles fa-
miliars i, al vespre, se celebrarà 
una gala de circ amb companyies 
com Imaga, La Fem Fatal i Pisto-
let. Fins a l’estiu hi ha previstes 
dues funcions més a la carpa: Inta-
si, de la companyia Eia (20 de 
maig), i Acrometría, dels Psirc (10 
de juny). Tanmateix, al marge 
d’aquestes tres cites, el gruix de la 
programació de La Vela el nodri-
ran les companyies que facin resi-
dència a L’Estruch. L’any passat 
n’hi va haver 32 de circ.e 

La Vela està 
instal·lada al 
pati de 
L’Estruch de 
Sabadell.  
COMEDIA 

 

Sabadell va ser la ciutat guanyadora 
el 2014 del concurs obert per la Ge-
neralitat per acollir La Vela, una es-
tructura de circ estable que Vilano-
va i la Geltrú havia desmuntat i 
aparcat per falta de pressupost. En 
concret, va ser el centre de produc-
ció i creació pluridisciplinari de 
L’Estruch el que va convèncer la Ge-
neralitat per plantar al pati d’aquest 
equipament l’únic espai públic de 
creació que permetrà fer residènci-
es i espectacles de circ en vela i aco-
llir altres estructures desmunta-
bles. La carpa té 28 metres de dià-
metre i hi caben 400 persones. 

El projecte de La Vela era una de 
les reivindicacions més insistents 
del sector davant la falta de pistes 
on assajar i actuar. Vilanova havia 
adquirit la carpa al Circòmic el 
2005, quan el projecte va fer fallida 
mentre estaven instal·lats a la loca-
litat. Va funcionar com a espai de 
creació fins al 2011, quan es va des-
mantellar, uns mesos abans que 
l’Ajuntament liquidés també el fes-
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Benvinguts al circ d’avantguarda 

d’Europa”, diu el director: La cosa 
de Claudio Stellato és un treball que 
s’acosta a l’escultura i al moviment 
coreogràfic; i l’obra que inaugura el 
cicle, Le vide, és un muntatge molt 
admirat pels amants del circ però 
que s’ha vist poc perquè s’adapta a 
cada escenari on actua. L’obra ex-
plora el buit metafòricament i lite-
ralment: la tècnica més espectacu-
lar que utilitza és la corda suspesa. 

Regar el teixit artístic 
El Mercat de les Flors volia fer un 
pas més en l’aposta pel circ respec-
te a altres anys, i complementarà la 
vetllada amb peces curtes gratuïtes 
prèvies a cada obra que presentaran 
alumnes del Centre de les Arts del 
Circ Rogelio Rivel. També hi haurà 
una funció d’El ball, del Baró d’Evel 

Cirk Cie, el primer espectacle 
d’aquesta companyia, un duo de 
Camille Decourtye i Blaï Mateu 
que ja explorava el que ha sigut el 
seu segell, la proesa íntima, l’ab-
surd, la proximitat.  

A més, Blaï Mateu ha sigut un 
dels professors dels laboratoris 
formatius que han impulsat el 
Mercat de les Flors i la Central del 
Circ. Vuit artistes de dansa i circ 
han estat treballant amb mestres 
com Florent Bergal i Roberto Ma-
gro per ampliar el seu bagatge i les 
seves experiències, i mostraran 
els resultats dins del cicle.  

“No és un festival –admet Casa-
desús–, però és una programació 
prou intensa, per a programadors 
i per a públic, que reflecteix la ten-
dència del circ que es fa avui”.e

La cosa de Claudio Stellato és un espectacle escenogràfic de circ i moviment. ALAIN JULIEN

Animal Religion, Eia i Baró d’Evel, al cicle de circ contemporani del Mercat

CIRC

El Mercat de les Flors, per la proxi-
mitat del circ amb les arts del mo-
viment, s’ha convertit en els últims 
anys en un dels pocs teatres barce-
lonins que coprodueixen i exhibei-
xen circ català contemporani –se-
gur que també hi té a veure l’empa-
tia del sector de la dansa envers el 
circ, que també té dificultats per te-
nir presència i visibilitat a les pro-
gramacions regulars–. Això ha fet 
que la sala hagi teixit aliances amb 
companyies, artistes i entitats del 
sector i que aquesta temporada tor-
ni a programar el cicle Circ d’Ara 
Mateix, del 14 d’abril a l’1 de maig.  

El gruix de la programació el for-
men quatre espectacles que mos-
tren cap a on camina el circ d’avant-
guarda. Dos els ha coproduït el Mer-
cat de les Flors, que ha apostat per 
col·lectius d’artistes catalans amb 
certa trajectòria i que han sigut pre-
miats recentment. La companyia 
Eia, després del seu exitós Capas, 
estrenarà Intarsi, un muntatge per 
a grans públics en què fan acrobà-
cies jugant amb una escenografia de 
fusta. I Animal Religion tornarà a 
explorar l’animalitat a Sapiens Zoo, 
un espectacle on tècniques com la 
suspensió capil·lar i els ganivets es-
tan al servei d’un “circ de l’instint”, 
segons el director del Mercat, Fran-
cesc Casadesús.  

Els altres espectacles que com-
pleten la programació són dues per-
les internacionals “que aporten co-
ses vitals que estan passant al sud 
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Intensitat  
La vetllada 
inclou peces 
d’alumnes  
de l’escola 
Rogelio Rivel


