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municar una visió del món”, afirma: 
aquesta setmana ha vist Better 
things i The good fight. Els seus refe-
rents seriòfils serien The wire, Los 
Soprano, The killing, Louie i Urban 
myths. Les seves preferències es re-
sumirien així: sèries professionals, 
comèdia, gairebé totes les series que 
ha produit Louis C.K., la BBC i qual-
sevol políciac nòrdic.  

“Aquesta enèsima edat d’or de la 
ficció televisiva afecta la nostra ma-
nera d’escriure teatre. Moltes obres 
catalanes dels últims anys no s’ente-
nen sense Black mirror, però jo aga-
fo més de les sèries que no m’agraden 
gaire que no pas de les que em fasci-
nen”. I ho ha vist tot. En el seu top 5 
global hi hauria: la versió americana 
de The office, Els Simpson (“Intento 
veure’n un capítol cada dia de la me-
va vida”), Parks and recreation, Louie 
i BoJack Horseman, “una de les coses 
més importants que han passat els 
últims anys a la televisió”. 

Cristina Clemente –que suma als 
clàssics sèries com Stranger things 
i Broadchurch– diu que les sèries no 
afecten gens el seu teatre. “Em sem-
bla que el teatre és agafar una idea 
petita i concreta i desenvolupar-la 
molt; el contrari d’una sèrie, que ti-
ra més a la trama llarga que se’n va. 
El teatre va cap al fons i la sèrie vo-
la”, explica. De tota manera, sí que 
troba connexions entre el seu teatre 
i la sèrie on treballa de guionista, 
Com si fos ahir: “Les sèries estrange-
res em porten a un lloc que emoci-
onalment no connecta amb mi, tot i 
que al·lucino amb els recursos dra-
matúrgics”.          

Afrontar el canvi de l’espectador 

La idea que l’espectador ja ha mutat 
i el teatre s’hi ha d’adaptar demanant 
menys capacitat de concentració i al-
hora oferint més experiència visual 
i velocitat de comprensió, avui és un 
mantra. “És absurd pensar que l’es-
pectador de teatre no està contami-
nat també per la televisió”, diu Plana. 
Però alhora els autors treuen ferro a 
aquest suposat repte. Des de sempre 
el teatre vol “que l’espectador con-
necti amb la història i que el ritme no 
defalleixi, que quedi atrapat”, diu 
Clemente. “El nou teatre segura-
ment tindrà un ritme narratiu més 
alt i concentrat, però també els dibui-
xos animats, el cinema o la novel·la”, 
afirma Casanovas.  

“Que la gent consumeixi ficció és 
bo per a la ficció  –afirma Joan Yago, 
de la companyia La Calòrica–. Els 
espectadors que veuen més sèries 
online són també els que van més al 
cinema, i no m’estranyaria que tam-
bé fossin els que van més al teatre. El 
teatre porta 2.000 anys en crisi i de 
moment  aguanta, així que auguro 
que aquest canvi d’hàbits tampoc 
se’l carregarà. És i seguirà sent un es-
deveniment col·lectiu, una reunió 
organitzada entre desenes de desco-
neguts en un mateix temps i espai, i 
cap forma de televisió no hi podrà 
competir”. “El que ha passat amb 
l’última temporada de Joc de trons 
passa sempre en el teatre”, senten-
cia Casanovas.e

El poeta, assagista i cronista del moviment obrer Nanni Balestrini 
(Milà, 1935) va morir ahir als 83 anys. L’italià va viure èpoques 
convulses, com el Maig del 68 i el Moviment del 77 a Itàlia, que van 
infondre-li un caràcter revolucionari. Era militant d’Autonomia 

Operària i es va exiliar a França després de l’assassinat del president 
italià Aldo Moro el 1978, quan el govern va endurir les mesures contra 
els insurgents. Va publicar 17 llibres de poemes i cròniques com Lo 
queremos todo (2006) i La violència il·lustrada (2013).

MOR EL POETA 

NANNI  

BALESTRINI

Els Max premien els 
autors del teatre català

va citar quan va rebre el premi Ciutat 
de Barcelona per aquest treball: “És 
una frase que dèiem a l’espectacle res-
pecte a aquests temes de la llibertat 
d’expressió i de l’artista: «Si els jutges 
després del jutjament fossin jutjats, 
més d’un aniria a la presó»”. 

El director del TNC, Xavier Alber-
tí, va recollir el seu guardó i el de Jo-
sep Maria Miró, que era a Viena. En 
nom de l’autor va fer servir la frase-
resum del seu muntatge per plante-
jar si “aquest és un lloc bonic per viu-
re-hi” quan “moren milers de perso-
nes creuant mars, continua el dego-
teig de víctimes per violència 
masclista, hi ha ciutadans de primera 
i de segona, es prefereix salvar els 
bancs abans que les persones, no hi ha 
separació de poders, hi ha qui està 
privat de llibertat per defensar certes 
idees i es nega la llibertat d’expressió 
i creació”. I encara el discurs d’Alber-
tí reblava el clau: “Estimats polítics, 
els veritables patriotes, els veritables 
gestors de la llibertat, del compromís, 
amb respecte a tots, heterogenis, som 
els artistes”. 

Daniel J. Meyer, que amb el seu 
A.K.A. ja havia arrasat als Butaca i als 
teatres, també va fer un discurs in-
tens parafrasejant aquell “Primer van 
venir a buscar els de les idees políti-
ques diferents i jo no vaig dir res; des-
prés van venir a buscar les dones i 
tampoc vaig dir res; ara venen a bus-
car els immigrants, els jueus, els gais, 
i tantes coses més que sí que soc, i el 
meu egoisme m’obliga a dir alguna 
cosa”, va dir, alertant del naufragi de 
la llibertat d’expressió. 

Entre altres premis amb accent 
català hi va haver els dos per a la co-

producció del Grec Grito pelao, un 
a millor espectacle per a Rocío 
Molina i a millor composició mu-
sical per a Sílvia Pérez Cruz, i un 
per a Flotados, de Cía. David Mo-
reno & Cristina Calleja, com a es-
pectacle de carrer. “Jo soc un ca-
talà molt català i ella una castella-
na molt castellana: qui va dir algu-
na vegada que no ens podíem 
entendre?”, va dir ell entre grans 
aplaudiments.  

Els premis es van escampar: 
Iphigenia en Vallecas va ser Max a 
l’espectacle revelació i a millor ac-
triu per a María Hervás. En dansa, 
el millor intèrpret masculí va ser 
Daniel Doña per Psique; la femeni-
na, Eva Yerbabuena per Cuentos de 
azúcar, i el Max a millor coreogra-
fia va ser per a Sharon Fridman per 
Erritu, l’obra dels Kukai Dantza 
vista a Olot i Manresa. El premi a 
millor espectacle musical arrabas-
sat a Canprosa va ser The opera lo-
cos, i el millor espectacle infantil o 
familiar, Dados, de Ventrículo Ve-
loz. Lehman Trilogy es va confor-
mar amb el premi a l’espai escènic. 

El Max d’Honor va anar en 
mans de Concha Velasco, que ai-
xecava la poma amb antifaç de 
Brossa ben amunt. “No puc dir que 
no me l’esperés –va dir, amb hu-
mor–. M’ha costat anys, que me’l 
donéssiu. No sé per què, segura-
ment perquè no me’l mereixia”. 
L’actriu va mostrar espontaneïtat 
i va citar Santa Teresa de Jesús. Un 
dels moments de la nit va ser el dis-
curs de la presidenta des de fa dos 
mesos, Pilar Jurado, que va pro-
metre amb un somriure “una no-
va SGAE”, “neta, transparent i que 
pugui anar amb el cap ben alt”. Des 
de la Fundació SGAE van reconèi-
xer la contínua precarietat del sec-
tor, van exigir que el teatre i la dan-
sa s’implantin com a assignatures 
i que s’assoleixi “la igualtat real”: 
avui només el 18% de les obres són 
d’autoria femenina i el 22% estan 
dirigides per dones.e

 
 
 
 
Albert Salazar 
es va endur el 
premi Max a 
millor actor 
per A.K.A.(Also 
known as), una 
perla sorgida 
de la petita 
SalaFlyhard. EFE 

‘Temps salvatge’ i ‘A.K.A.’ s’enduen quatre guardons

Els premis Max de teatre, els premis 
que atorga la SGAE, començaven tri-
omfals per al teatre català amb tres 
premis consecutius a la millor auto-
ria: millor autoria revelació per a Da-
niel J. Meyer per A.K.A. (que també 
li valdria el premi a millor actor pro-
tagonista al jove Albert Salazar), mi-
llor adaptació per a Jordi Prat i Coll 
per Els Jocs Florals de Canprosa i mi-
llor autoria teatral per a Josep Maria 
Miró per Temps salvatge, en aquest 
cas fent tàndem amb Xavier Albertí, 
guardonat per la millor direcció es-
cènica. Aquestes dues últimes són 
obres vistes i produïdes pel Teatre 
Nacional (TNC) i eren les principals 
nominades als premis de teatre de 
l’Estat, amb 4 i 5 candidatures res-
pectivament. Al final, el TNC es va 
endur tres premis i va ser dels pocs 
repetidors d’una nit molt repartida, 
però es va quedar el premi gros. El 
millor espectacle va ser La ternura, el 
joc shakespearià d’Alfredo Sanzol, en 
la producció de Teatro de la Ciudad 
feta al Teatro de la Abadía, que des-
prés ha tingut versió catalana amb 
les T de Teatre.  

Els discursos dels tres autors pre-
miats van anar en consonància amb el 
tema de la gala, celebrada al Teatro 
Calderón de Valladolid i emesa en di-
recte per La 2, que era “la festa de la lli-
bertat”. Prat i Coll celebrava l’oportu-
nitat de recuperar un clàssic com San-
tiago Rusiñol i “la llibertat de poder 
tractar des de l’humor qualsevol te-
ma”. I repescava una sentència que ja 

BARCELONA

L.S. Llibertat  
Josep Maria 
Miró denuncia 
que “no hi ha 
separació de 
poders” i hi ha 
presos polítics
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