
AVUI38 DILLUNS, 20 DE FEBRER DEL 2006Cultura i Espectacles

J. Carlos Olivares D’aquí a sis dies es lliuren els premis Olivier,
un exemple de claredat en els objectius
davant la manca de rumb dels Max

Max versus Olivier

A
mb poques setmanes
de diferència es repar-
tiran dos importants
premis de teatre. A
Barcelona –per allò de

la correcció territorial transhu-
mant– s’entregaran el 13 de març
els Premis Max; i a Londres
–plaça ferma del teatre anglès–,
d’aquí a sis dies, els Lauren Olivi-
er. Els dos guardons compartei-
xen vint-tres categories. I aquí
s’acaben les coincidències.

Els Max van néixer el 1998
amb una vocació tan oberta als
bons desitjos i millors intencions
que després de vuit edicions se-
gueixen en aquest difús estat. Els
Olivier van ser des del principi
molt més concrets en els seus ob-
jectius. Des del 1976 només pre-
tenen promocionar el millor de la
cartellera londinenca, el seu po-
tent teatre públic, el seu rendible
teatre comercial i la seva puixant
escena alternativa. I que cadascú
entengui aquesta alternativa com
més li plagui. A Londres és possi-
ble ser heterodox i entrar en les
categories oficials dels premis
amb el pressupost del Royal
Court. Però el més sorprenent
–especialment en aquesta edició–
és l’original quadre que formen al-
gunes candidatures.

Per exemple la formada pels
quatre teatres que competeixen
aquest any a la Millor Obra Nova.
Harvest, de Richard Bean, forma
part de l’òrbita creadora del Royal
Court. Les altres tres (Coram
Boy, de Helen Edumundson;
Paul, de Howard Brenton, i On
the Shore of the Wild World, de
Simon Stephens) es van estrenar
a les sales del National Theatre.

NATIONAL: un teatre públic al
servei del talent dels autors, amb

Anna Lizaran prostrada al llit a ‘Forasters’, de Sergi Belbel, un espectacle amb possibilitats en els Max ■ CRISTINA CALDERER

prou olfacte per ocupar una cate-
goria reservada al risc de l’estrena
absoluta. El Nacional de Catalu-
nya pot mostrar les seves creden-
cials als Max amb Raccord, de Ro-
dolf Sirera, i Forasters, de Sergi
Belbel, fins i tot presumir amb Ga-
Ga i la coreògrafa resident Marta
Carrasco. Llàstima que la carta
marcada de Mar i cel –algú dubta-
va seriosament que no fos un
èxit?– enfosqueixi lleugerament
l’expedient públic. El Lliure com-
peteix amb V.O.S., de Carol

López; i el María Guerrero no sap,
no contesta, com gairebé sempre.

Quatre exemples podrien des-
pertar la falsa il·lusió d’un mínim
de coherència en els Max. La cla-
redat de les directrius dels Olivi-
er és una llunyana aspiració dels
Max. Malgrat començar a evitar
estranys salts espaciotemporals,
que farien aparèixer un i altre
cop un mateix espectacle en dife-
rents edicions. No deixa de ser
curiosa la disparitat dels tres es-
pectacles que competeixen per la

màxima categoria: l’anarquia de
Hamelin, la qualitat nòrdica de
Celebració i la convencionalitat
escènica de Solas. Per aprofundir
en més curiositats: Solas i Ha-
melin repeteixen per defensar el
seu director, mentre que Josep
Galindo, director de Celebració,
és desplaçat per Mario Gas i la
seva A Electra le sienta bien el
luto. Diferents maneres d’enten-
dre el teatre. Però és molt difícil
fer competir espectacles amb
pals de mesurar tan oposats.

Encara tardaran a
arribar l’hora i l’any
en què neixi l’efecte
dels premis Max en
la taquilla catalana i
de la resta de l’Estat

Quadern de teatre

Enmig de gàngsters, un nen ballarí
@La línia clara dels Olivier es per-
cep sobretot en el protagonisme
dels musicals en l’extens palma-
rès. A més d’aparèixer en les di-
verses categories tècniques, es re-
serven sis premis i es permeten el
luxe d’infiltrar-se –quan poden—
en l’apartat de Millor Director,
com passa aquest any amb
Stephen Daldry, director de Billy
Elliot. El domini dels musicals ins-
pirats en els clàssics del pop i el
rock ha tingut un efecte contra-
produent. Un mercat de franquí-
cia musical que ha convertit el gè-
nere en una jukebox de la nostàl-
gia dels setanta i els vuitanta.

L’expansió d’aquest subgènere
–amb els seus meandres bolly-

woodians– ha deixat el camp de
batalla net per a dos importants
títols d’aquesta temporada a Lon-
dres. Les aparicions puntuals
d’altres títols (la caribenya The
Big Life i els clàssics Gilbert &
Sullivan, representants aquesta
vegada amb HMS Pinafore) no
entenebreixen l’èxit de la novetat
de Billy Elliot ni el classicisme re-
novat de Guys & Dolls. Entre els
dos títols es disputen disset pre-
mis, amb un lleuger avantatge
per al nen dansaire, i això sense
comptar el triplet al Millor Actor
de Musical dels tres joves artistes
que s’han repartit les funcions,
per imperatius legals i de la na-
turalesa: James Lomas, George

Maguire i Liam Mower. Per Guys
& Dolls es presenten Douglas
Hodge i Ewan MacGregor.

Totes dues produccions són
actualment a la cartellera de
Londres. La pluja d’Oliviers tin-
drà segurament el seu efecte a
curt i mitjà termini. Un rèdit de
prestigi que per ara té The Pro-
ducers, guanyadora de la passa-
da edició, i que aviat també tin-
drà el suport de la pel·lícula diri-
gida per Susan Stroman. Encara
tardarà a arribar l’hora i l’any en
què neixi l’efecte Max. Per molts
premis que caiguin sobre una
obra, la taquilla no es mourà ni
un mil·límetre del seu destí entre
l’èxit i el fracàs.‘Billy Elliot’, un musical inspirat en clàssics del pop ■ TOBY MELVILLE


