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J. Carlos Olivares Els premis teatrals s’entreguen aquesta nit
a Barcelona novament marcats per la
imparable presència dels creadors catalans

Tot esperant els Max

A
quest cop serà el Bar-
celona Teatre Musical
(BTM) l’escenari de la
novena edició dels
Premis Max, en una

cerimònia dirigida per Calixt Bi-
eito. Després de vuit anys de
transhumància transibèrica, els
Max tornen aquesta nit a Barce-
lona. La primera visita la van fer
el 1999, en la segona edició
d’aquests guardons creats per
conjurar l’eterna crisi del teatre.
De moment només hi ha una llar-
ga llista de categories i nominats.
No serà fins a les nou d’aquesta
nit quan comencin a desvetllar-se
alegries i decepcions. Mentres-
tant, només podem jugar a les
conjectures.

La presència de la manufactu-
ra teatral catalana és novament
imparable en la llista dels Max. Co-
llita del 2005: 23 candidats a
premi. Un potencial sense mos-
tres de cansament en els nou anys
d’entrega de guardons. Una certa
estabilitat creativa conseqüència,
entre altres molts factors, de la di-
versitat teatral del país. Un terri-
tori petit, però que malgrat la seva
forta endogàmia és capaç de crear
un cert equilibri entre el teatre ofi-
cial i l’alternatiu, entre el públic,
semipúblic i el privat amb vocació
de qualitat pública. Un delicat eco-
sistema al qual s’enganxa, de ve-
gades, un teatre comercial que in-
tenta mantenir-se també en
aquest espectre de qualitat.

La projecció futura d’aquesta
delicada tensió –malgrat alguns
signes de fatiga artística– sembla
assegurada. Iniciatives com la des-
centralització d’escenaris públics
(el CAER de Reus) i la consolida-
ció de festivals com el Temporada

‘Mar i cel’, amb cinc nominacions, és un dels espectacles que opta a més premis ■ PATRICIA ESTEVE

Alta a Girona són bons exemples
de la vitalitat del teatre català.

Necessita millorar: un cert èxo-
de dels artistes menys contempo-
ritzadors amb les autoritats lo-
cals, el conformisme del teatre pú-
blic, la vaguetat de la política
teatral i una certa dependència de
l’star system de TV3.

Entre les nominacions d’aques-
ta edició dels Max s’ha colat una
presència repetida que destaca
entre totes les altres. Aquest pot
ser un altre cop l’any –o no– d’Ani-

malario. Premi Nacional de Teatre
del 2005 malgrat la seva joventut
–van néixer com a grup el 1996–
potser són més coneguts pel gran
públic com a flagell bufonesc de la
dreta. Seva va ser la gala dels Goya
del 2003, la del No a la guerra, i
seu el muntatge Alejandro y Ana
(Max al millor espectacle del
2004), una paròdia sense pietat
de la dreta espanyola. Aquesta
obra va suposar l’entrada a Ani-
malario de Juan Mayorga, un
autor que segurament ha estat el

fonament artístic que necessitava
la rotunditat ideològica del grup.
Mayorga, dramaturg en l’òrbita de
Sanchis Sinisterra, potser ha con-
vertit Animalario en un referent
teatral. L’escriptura de Mayorga
va més enllà del pamflet ben es-
crit, del xafarranxo teatral d’es-
querres, per plantejar un teatre de
compromís d’indiscutible pes dra-
màtic. En aquesta edició intenta-
ran repetir sort en diferents
fronts amb Hamelin, a punt d’es-
trenar-se al Romea.

La presència de la
manufactura teatral
catalana és
novament
imparable, amb 23
candidats a premi

Quadern de teatre

Un premi orfe de crítica
@Els Max incorporen aquest any
al seu extens palmarès un nou
premi, el de la crítica. El primer
jurat convocat ha decidit concedir
el seu guardó a la Red de Teatros
Alternativos, una coordinadora
estatal que reuneix 28 sales pre-
sents en nou comunitats. Al cap-
davant Madrid, amb deu sales
acreditades, i en segona posició
Catalunya, amb set. Barcelona
ciutat aporta un quintet consoli-
dat: Muntaner –actualment en
obres–, Beckett, Tantarantana,
Versus i Espai Joan Brossa.

Un premi ecumènic pel seu
vast abast territorial, salomònic
pel seu ampli concepte teatral i po-
lític per la seva indiscutible cor-

recció cultural. Una decisió del
jurat gairebé inevitable a partir de
les fèrries lleis de la satisfacció ge-
neral. Un d’aquests premis que
alleugereixen el pes de la respon-
sabilitat dels membres del jurat,
conscients d’haver sortit il·lesos
del traïdorenc mar revoltat del
compromís. Supervivents amb la
consciència satisfeta de ser entre
els justos.

Potser hauria estat més valent
assenyalar només un mereixedor,
un teatre, una iniciativa, un crea-
dor. Segur que hi ha aquestes in-
dividualitats dignes d’un primer
Premi de la Crítica dels Max. Però
s’ha preferit –per humana pru-
dència– un guardó difús, de perfil

apavaigador. Una decisió lògica si
es té en compte el peregrí impuls
original que va provocar la neces-
sitat d’aquesta nova categoria dels
Max, l’heterodoxa composició del
jurat-fundador –amb la crítica en
franca minoria davant d’una dig-
na representació dels companys
de la informació teatral– i la par-
ticular selecció de les opinions
consultades, amb inexplicables
oblits. Un naixement estrany aco-
llit amb un alt percentatge de si-
lenci entre algunes de les veus
més qualificades i ponderades de
la crítica, imprescindibles perquè
aquesta categoria dels premis
Max compti amb el suport de la
crítica teatral.El vestíbul de la Sala Beckett, situada a Gràcia ■ SALA BECKETT


