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Max Glaenzel, l’escenògraf  
que marca les regles del joc

rima de fusta sobre aigua d’El ball o 
la casa d’Agost són dos exemples me-
morables d’aquesta dualitat.   

Llibertat, però al servei de l’obra   
L’entrada en el món de les arts escè-
niques va ser espontània: Max Gla-
enzel (Barcelona, 1971) estudiava 
disseny industrial a l’Escola Massa-
na quan la seva germana, l’actriu Mò-
nica Glaenzel, va crear una compa-
nyia que necessitava tècnics i nois-
per-a-tot. El 1992, amb 21 anys, va 
debutar com a escenògraf de la com-
panyia que més tard s’anomenaria 
Kràmpack. El cop de sort va venir 
cinc anys després, quan van treballar 
amb l’autor i director Sergi Belbel al 
musical Sóc lletja i van imposar-li els 
seus escenògrafs –Max Glaenzel du-
rant més d’una dècada va fer tàndem 
amb Estel Cristià–. Allò els va obrir 
les portes de la Sala Beckett i d’allà a 
la resta de teatres.  

“Tenint en compte que el teatre és 
una experiència espacial, l’escenò-
graf és el que marca les regles del joc 
de la trobada entre espectador i 

obra”, afirma. “És una feina artística, 
vinculada a la creació col·lectiva, pe-
rò alhora és artesana, perquè impli-
ca començar de nou cada vegada, in-
ventar nous recursos, noves regles 
del joc... Moltes vegades també em 
sento un intèrpret d’un text o de la 
idea d’un director. No fem un dibuix 
a l’aire d’una idea genial sinó que res-
ponem a les necessitats d’un especta-
cle”, explica, amb la visió d’un disse-
nyador industrial. “El gran perill de 
l’escenògraf és que la teva aportació 
cridi: «Sóc aquí, sóc gran i bonica». 
Crec que hem d’estar per sota: ser 
més suport que embolcall”, opina.  

L’espai de llibertat que se li ator-
ga depèn del director i del projecte. El 
que més li agrada és “el privilegi d’es-
tar des del principi en un procés de 
creació i que les teves propostes for-
min part després de la dramatúrgia i 
de l’imaginari de l’obra”. També dis-
fruta quan toca passar del projecte 
abstracte a la realitat, ser als assajos, 
“quan l’espectacle està molt viu i s’ha 
de ser allà si cal replantejar coses”.  

Glaenzel ha tingut llargs idil·lis 
amb alguns directors, com el mateix 
Belbel, Carlota Subirós, David Selvas, 
Toni Casares o Àlex Rigola –si hagués 
de triar un espectacle seu es queda-
ria amb el 2666, que li va valdre un 
Max–. “Anem creixent junts i un es-
pectacle alimenta el següent”, afirma. 
Vincles com el de Rigola li han per-
mès, per exemple, treballar a Alema-
nya, però també li interessa canviar 
de paisatge i de llenguatge, i això pas-
sa per connectar amb nous creadors. 
Al marge de l’experiència i els èxits, 
Glaenzel viu cada nou encàrrec com 
si fos el primer: “És molt emocionant 
i alhora encara em fa molta por”.e

Max Glaenzel construint una maqueta de la Rothko Chapel per a La Veronal al seu estudi de Barcelona. MANOLO GARCÍA

‘Victòria’ i ‘Maria Estuard’, en cartell, són dos exemples dispars d’un segell propi

ARTS ESCÈNIQUES 

Sobre una taula de l’estudi de Max 
Glaenzel –que és una ala de casa seva, 
en una finca antiga del carrer Nou de 
la Rambla– hi reposa un os gegant. És 
un fèmur de vaca que van comprar a 
Mercabarna i que ara miraran de re-
produir amb algun material lleuger: 
en necessiten 800 per omplir l’esce-
nari del Giulio Cesare que Àlex Rigo-
la estrenarà al Teatro Stabile de Mi-
là el febrer del 2017. En una altra tau-
la està construint una maqueta de la 
Rothko Chapel de Houston, que se-
rà l’escenografia del pròxim especta-
cle de la companyia de dansa La Ve-
ronal per a l’Òpera de Göteborg.  

Els projectes no s’aturen: signa sis 
o set espectacles a l’any i té en cartell 
dues escenografies als teatres públics 
de Barcelona: una és la barberia dels 
anys 50 de Victòria, al Teatre Nacio-
nal –un exemple naturalista però 
amb sorpresa: s’eleva tota sencera–, 
i l’altra és l’espai de Maria Estuard al 
Teatre Lliure –amb pocs elements 
que simbolitzen el jardí, la presó o 
l’interior d’un castell–. Dos  formats 
i dues estètiques que demostren la se-
va capacitat d’adaptació. “Són molt 
diferents però alhora les sento molt 
meves i hi he treballat amb molta lli-
bertat”, assegura Glaenzel.  

“D’entrada m’interessa més no es-
tar sotmès al realisme. El teatre té 
aquesta capacitat de ser lliure i és molt 
emocionant buscar poesia o buscar 
altres maneres d’explicar la realitat. 
Però reconec que hi ha exercicis de si-
mulacre de la realitat que també m’es-
timulen i m’hi sento còmode”. La ta-

BARCELONA
LAURA SERRA

L’escenografia de Victòria és una barberia que 
s’eleva i té una màscara al davant. DAVID RUANO

Mesura  
“El gran perill 
és que la teva 
feina cridi:  
«Sóc aquí, 
sóc gran i 
bonica»” 

Entranyables i 
estimats avis

Els protagonistes d’un muntatge 
sobre l’Alzheimer. KULUNKA TEATRO 

‘André y Dorine’ TEATRE POLIORAMA  
11 DE JUNY 

André y Dorine és un es-
pectacle diferent malgrat 
que explica una història 
comuna i dolorosa en la 
nostra societat: la deca-

dència que arriba amb l’edat. És tan 
diferent com que es tracta d’un es-
pectacle silent, sense ni una sola pa-
raula, i en el qual els intèrprets lluei-
xen unes expressives màscares a 
l’estil d’aquell Hotel Paradiso que 
hem vist aquesta temporada al Te-
atre Lliure. La troballa sens dubte és 
la capacitat de José Dault, Garbiñe 
Insausti i Edu Cárcamo per trans-
metre l’allau de sentiments que bro-
llen a l’escenari amb petits gestos i 
en una composició de moviment ex-
cepcional i uns silencis expressius. A 
més, la màscara permet un distanci-
ament i així la introducció en la nar-
ració d’un humor que amoroseix el 
relat i reforça el caire entranyable 
dels personatges. 

André i Dorine són una parella 
d’ancians de les que cada vegada en 
queden menys. Van tenir una histò-
ria d’amor sense focs d’artifici amb la 
qual van començar una aventura 
sentimental que ha durat tota la vida. 
En el seu modest pis i envoltats de les 
fotografies que marquen els instants 
més feliços viuen amb harmonia l’úl-
tim tram de l’existència fins que un 
bon dia ella comença a oblidar. Po-
dríem dir que André y Dorine és un 
espectacle trist. I és veritat, i la platea 
s’omple de plors, però només és una 
petita part de la veritat perquè darre-
re del drama hi ha uns personatges 
tan humans i tan pròxims, tan genu-
ïns, que resulta impossible no esti-
mar-los i compartir aquesta història 
que mostra a la vegada el costat ter-
rible de la vida i el més esplèndid de 
l’amor autèntic, que no és romàntic 
ni embafador i que sap conviure amb 
la difícil quotidianitat.  

Aquesta producció basca ha tri-
omfat a Edimburg i en altres països 
i torna ara al Poliorama després 
d’una breu estada a principis de 
temporada on estem segurs que re-
collirà el merescut entusiasme, i les 
llàgrimes, del gran públic.e
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