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Una nitmenys
catalana alsMax

Els premis, com l’aigua, gairebé
noplouenmai a gust de tothom.
En aquest sentit, els dubtes són
mínims.Algunsesmullen,poco
molt, mentre que altres es que
den secs. Dilluns a la nit van
ploureelspremisMaxdelesarts
escèniques, i van regar especial
mentduesobres,mentrequeal
gunes van viure una sequera no
del totmerescuda ipotserdifícil
d’entendre. I, com que la gala
dels Max, com sempre –i, sis
plau, que ho continuï sent–, va
sermoltreivindicativa,tantcon
tra el tracte que van viure els ti
tellaires de Madrid com contra
l’horror que viuen davant la in
acció d’Europa, i especialment
d’Espanya, centenars de milers
de refugiats, potser és possible
afegir alguna –petita– reivindi
caciómés.
Per parts. Les dues grans gua

nyadores dels Max van ser,
d’una banda, La piedra oscura,
que ficcionalitza l’última nit de
l’últim gran amor de Lorca
abans de l’execució. Es tracta
d’una producció madrilenya
queesvapoderveurenofagaire
al TeatreLliure deGràcia, on va
aconseguir un èxit notable i
moltaemoció. I,d’altrabanda, la
infantil Pinoxxio, de la compa
nyia valenciana Ananda Dansa,
unaversióballadadel’entranya
blepersonatgedefustadeCollo
di. La primera es va emportar
cincpremisMax, entreelsquals
elsmés importants: millor obra,
millordirector(PabloMessiez)i
millorautor(AlbertoConejero).
La segona se’n va emportar set,
entre els quals el de millor es
pectacle infantil o familiar i la
millor coreografia.
Sobre la qualitat dels dos es

pectacles pocs posaran objecci
ons, i això, sens dubte, ja és dir
molt. Però potser el que costa
més d’entendre és que aquest
any entre les tres produccions
nominades a millor muntatge

–amb La piedra oscura hi havia
elReikiavik, de JuanMayorga, i
El alcalde de Zalamea, de la
Compañía Nacional de Teatro
Clásico i i dirigit per Helena Pi
menta– no n’hi hagi hagut cap
de catalana. Ni en les nominaci
onsamillormuntatgenienmol
tes altres categories –contrasta
amb l’any passat, quan a millor
actor només hi havia candidats
catalans–, tot i que és cert que
Lluís Pasqual finalment dilluns
a lanit es va emportar el premi a
la millor adaptació o versió
d’obra teatralperEl reiLear.
I es tractava d’arribarhi. Cap

xovinisme innecessari, però
aquest any entre les 15 candida
tes inicials a la millor obra dels
Max –després hi ha una segona
tria que deixa tres finalistes per
categoria– figuraven amb més
quemolta justícia dues produc
cions catalanes, El rei Lear, de

Pasqual, protagonitzat per Nú
riaEspert, iEl curiós incidentdel
gos a mitjanit, de Julio Manri
que, protagonitzada per unpor
tentós Pol López, que haurien
pogut ser les reines delsMax en
una nit alternativa però que, de
fet, van tenir mínimes nomina
cions, bàsicament Pasqual, com
a millor director i com a millor
adaptador.
I aquí arriba l’argument final,

tot i quesegurquenodefinitiu. I
amb sort, erroni. Tot aixòha co
incidit, però potser ha resultat
una simple casualitat, amb una
novamanera de triar els finalis
tes i els premiats. Hi continua
haventtrescomissionsterritori
als, una deMadrid, una altra de
Catalunya i una altra de la resta
de lescomunitats,que fan lesse
ves propostes, entre les quals
surten15candidats.Peròsi l’any
passat entre aquests 15 candi
datsacabavaelegintalstresfina
listes un jurat integrat pels pre
sidents de les comissions terri
torials i per quatre personalitats
del món del teatre, i després el
guanyadoreltriavaunaltrepetit
jurat integrat bàsicament per
personalitats de les arts escèni
ques, des d’aquest any són els
membres –al corrent de paga
ment, esclar– de la nova Acadè
miade lesArtsEscèniquesd’Es
panya, creadael2015 ipresidida
pel dramaturg José Luis Alonso
de Santos, els que elegeixen a
partir dels 15 finalistes. Els re
sultats han estat diferents, tot i
queungranoomplegranerical
drà esperar que no hi hagi biai
xos sistemàtics encapdirecció.
Amés amés, al final els temes

importants són d’altres. Pepe
Viyuelavarecollirelpremiami
llor actor per Rinoceronte i va
denunciar “la vergonya i greuge
màximdelsrefugiats”. Iaellsels
va dedicar també el seu premi
Lluís Pasqual: “Vull dedicar el
premi a tots els centenars i mi
lers de refugiats i immigrants
que per a la nostra vergonya es
tantrucantalesportesd’Europa
per salvar la vida i la dignitat”.
Tant de bo aquest problema es
resolgui abans.!

JUANJO MARTÍN / EFE

Aitana SánchezGijón, molt reivindicativa en la recollida del premi amillor actriu perMedea

La poca presència
de nominats catalans
ha coincidit amb
el canvi en l’elecció
dels premiats

ANÀLISI

Justo
Barranco

ANDRÉS RUIZ G. / ACN

Lluís Pasqual

DEPILINE /

15% de descompte en tots
els serveis dels centres
Depiline de Catalunya

Estètica, perruqueria, depilació,
fotodepilació i bronzejat.
Tots els serveis per al benestar que
necessites, al millor preu.

-15%

SUIT BEIBI /

15% de descompte
a les botigues Suit beibi

Objectes, joguines, moda
i complements infantils.

-15%

INTECAT iSTORE /

10% de descompte en la compra
d’accessoris Apple.

5% de descompte en la compra d’un

iPhone, iPad, Mac i/o Apple Watch

A INTECAT iStore et poden ajudar a
decidir quin Mac, iPod o iPad és el
més adequat per a tu.

-10%

Entra a clubvanguardia.com
i assabenta’t de tot.

CELEBREM 135 ANYS
AMB TU! /
Fes Vang! i guanya un viatge
a les Canàries

CONCURS

Fes Vang, gaudeix de la vida

@clubvanguardia Club Vanguardia
Consulta totes les ofertes
i condicions al web.

Y tu, fas Vang?

Subscriu-te a La Vanguardia per 9,90 €/mes

trucant al933 481 482
o a clubvanguardia.com


