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La peculiar visió de les arts escèniques
manifestada reiteradament pels premis
Max ha eliminat els premis al circ

Max Estrella no va al circ

L
a vacil·lació que eviden-
cien els premis Max
sobre el concepte ma-
teix d’arts escèniques ha
estat una constant

d’ençà que la Fundació Autor de la
Societat General d’Autors (SGAE)
els va instaurar el 1998. És una
vacil·lació especialment evident
pel que fa al circ i aquelles arts es-
cèniques que encara avui dia
queda gent que anomena menors.
Mala vacil·lació per a uns premis
d’abast estatal que volen ser i són
importants i que pretenen repre-
sentar el conjunt dels creadors.
En essència, les arts escèniques
que els premis Max tenen en
compte només són dues: teatre i
dansa. Això sí, amb un gran des-
plegament de premis que cobreix
moltes especialitats (millor es-
pectacle, millor autor, millor di-
rector, figurinista, il·luminador,
coreògraf, millor empresari...).
Res a dir. Però, ¿on són el circ,
l’il·lusionisme, el music-hall i –tor-
nant al teatre– fins i tot el teatre
de gest, el teatre de carrer i enca-
ra d’altres modalitats? D’altra
banda, els titelles i les ombres van
a parar al calaix de sastre d’allò
que s’anomena “teatre infantil”. A
l’últim número de la revista va-
lenciana Fiestacultura (www.fi-
estacultura.com), Josep-Lluís Si-
rera es lamenta de l’absència del
teatre de carrer en aquests premis
i advoca perquè s’hi inclogui
aquesta especialitat dramàtica.
Els arguments de Sirera són,
d’una banda, l’elevat poder de con-
vocatòria del teatre de carrer (fins
i tot comparant-lo amb el de sala),
i, de l’altra, la pràctica impossibi-
litat que tenen les companyies de
carrer d’entrar a la convocatòria

Tortell Poltrona, premi Max de Circ del 2000 ■ MARTA PÉREZ

dels premis a causa dels requisits
que s’exigeixen.

Arran de la transmissió, el pas-
sat 13 de març, de la gala de lliu-
rament dels premis Max, l’acrò-
bata Ramon Graell va fer arribar
a l’Associació de Professionals de
Circ una queixa formal per la ine-
xistència del circ en aquests pre-
mis. La cosa és greu, perquè el
circ ja s’hi havia inclòs, als Max.
Després d’una primera edició en
què van fer un paper d’estrassa
creant una categoria que barreja-

va circ, cabaret i performance (el
premi va ser per a De la Prospe
aquí, del Gran Wyoming y Reve-
rendo), el 1999 van començar a
trobar el camí concedint el premi
especial al Circ Raluy. Cal adver-
tir un matís: es tractava d’un
Premi Especial de Circ. L’adjec-
tiu especial ja tufeja anormalitat,
perquè ¿algú em pot explicar què
té d’especial, el circ, que se l’ha
de situar en un espai diferenci-
at? A la tercera edició (2000) el
Premi Especial de Circ va ser per

a Tortell Poltrona (“Mejor com-
pañía de circo”). El 2001, per a
Joan Montanyès Monti, i el
2002, per als valencians Circo
Gran Fele. Ja no se n’ha tornat a
parlar. A la setena edició (2004),
la visió reduccionista dels Max
va col·locar l’espectacle de pa-
llassos Fòrum 2000 i pico, de
Monti & Cia., a l’apartat infantil
(un altre error, perquè el gran
ventall expressiu dels pallassos
actuals ja no permet assimilar-
los només al públic infantil).

En essència, les arts
escèniques que els
premis Max tenen
en compte només
són dues: teatre
i dansa

Icona versus art
@El circ va entrar d’esquitllentes
en la cerimònia de lliurament de
premis del passat 13 de març. De
la mà de Calixto Bieito, s’hi va
poder veure acrobàcia al llit elàs-
tic, el popular malabarista Mara-
dona de la Rambla i una adaptació
del número de llançament de des-
trals del Llenties i Marabú d’Es-
carlata Circus. Però això –que és
d’agrair, perquè posa el circ en pri-
mer pla– és com treballar amb la
icona però no fer res per l’art es-
cènica que l’ha generada, la icona.

És evident que cadascú pot
tenir i mantenir el criteri que li
sembli més adequat amb els pre-
mis que crea i atorga, però també
sembla evident que quan aquests

premis els atorga una entitat de
gestió que s’alimenta d’una part
dels percentatges dels drets eco-
nòmics dels seus autors, és millor
que els atengui a tots per igual.
Igual que la resta de socis, les com-
panyies de circ, titelles o teatre de
carrer ingressen a la SGAE els cor-
responents percentatges sobre els
ingressos de taquilla. Per què,
doncs, aquesta discriminació?

Suposo que els premis d’aques-
ta envergadura tenen també com
a objectiu dignificar, normalitzar,
potenciar (o diguin-ne com vul-
guin) les arts escèniques que els
donen nom. A l’Estat espanyol hi
ha unes quantes desenes de circs
itinerants de qualitats i solvènci-

es molt diferenciades. Hi han en-
viat algun observador? Algú de
SGAE Catalunya s’ha parat a con-
siderar la feina dels nostres artis-
tes i companyies?

Aquí, i en altres indrets de
l’Estat, es fa bon circ –tradicional
i contemporani–. I, tanmateix,
aquesta art escènica malviu llas-
tada pels tòpics i no rep la im-
prescindible atenció d’uns pre-
mis realment importants. Uns
premis que duen el nom de l’em-
blemàtic personatge valleincla-
nesc Max Estrella. Pel que sem-
bla, en Max Estrella ha deixat
d’anar al circ. La seva salut se’n res-
sentirà, si va per aquest camí. El
circ és energia fresca i renovable.El Circ Raluy va ser premiat l’any 1999 ■ XAVIER BERTRAL
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