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Juan Carlos Olivares Romea, TNC i Lliure encaren noves
temporades amb la idea de definir la seva
personalitat artística i guanyar-se el públic

Grans expectatives

E
n una ciutat bòrnia i im-
pedidasemblafrívolcen-
trar la mirada en el que
passa als seus escenaris.
Quan la ciutat mostra

dia rere dia l’afartament de ser
només una rendible ficció per a fo-
rasters, preocupar-se per les gestes
dels comediants pot sonar a sar-
casme. El passat Grec ha ofert po-
ques pistes sobre el futur immediat
del teatre a Barcelona. Almenys ha
estat un vehicle útil per albirar un
nou i potent focus de creació en la
Nau Ivanow-Fundació Sagrera, un
projecte que s’hauria de mimar per
saber fins a on pot arribar aquesta
iniciativa. El Grec també ha servit
per comprendre l’abast real d’una
frase de Calixte Bieito en la presen-
tació de la nova temporada del
Romea: aquesta havia de ser la pri-
mera que firmava al 100% com a di-
rector artístic. Fins aleshores, què
havia estat el Romea? Sembla que
un lloc en el qual, entre molts en-
certs i una identitat en progrés,
podia esmunyir-se un fracàs artís-
tic del calibre de Gènesi 3.0.

És possible que aquesta sigui la
temporada de la definició del pro-
jecte “a quatre” de Focus, amb el
Romea definitivament elevat a es-
cenari de prestigi d’un model em-
presarial en constant reinvenció i
que encara no ha assolit la plenitud
a l’espera que es desenvolupin pro-
jectes en marxa, com el Villarroel
de Javier Daulte i el nou Goya de
Josep Maria Pou. Per ara, la notí-
cia més interessant que ha generat
el Romea és l’anunci que incorpo-
ra al projecte els clàssics catalans.
L’estrena d’El senyor Perramon
de Josep Maria de Sagarra serà
l’oportunitat per saber si a Catalu-
nya es pot encarar un clàssic au-
tòcton d’una altra manera a la que

‘La plaça del Diamant’, dirigida per Toni Casares, potser serà –o potser no– una altra petita heretgia de Belbel al Nacional ■ DAVID RUANO

fins ara ha estat norma al TNC.
Una lectura que no s’acovardei-

xi davant l’heterodòxia. Potser la
missió del TNC no és trencar este-
reotips molt estimats per un públic
vigilant de les essències d’un cert
imaginari de la cultura catalana.
L’únic intent d’aquesta temporada
enaquestsentit,el refrescantmun-
tatge d’Oriol Broggi dePrimerahis-
tòria d’Esther d’Espriu, va ser
rebut amb senyals de rebuig per
haver trencat un ideal. Aquest tan-
go al començament de l’obra va ge-

nerar veritables actituds primàries
de defensa territorial. De tota ma-
nera,éspossible que Sergi Belbeles
mantingui ferm en el seu lleu gir de
timó i s’atreveixi amb noves petites
i inofensives heretgies, com podria
resultar –o no– La plaça del Dia-
mant dirigida per Toni Casares.

Mentrestant, el Lliure ha confir-
mat la línia artística liderada per
Àlex Rigola, tot i que amb canvis
immediats: la dissolució de la no-
minal companyia estable del Lliu-
re, la confirmació de la figura del

dramaturg resident (Lluïsa Cuni-
llé) i l’esperada reobertura de la
sala històrica de Gràcia. Encara
que falti molt per saber res de la
nova temporada del Lliure, no
passa desapercebuda certa sensi-
bilitat cap al que passa de bo a Bue-
nos Aires, d’una manera indirecta
visible en la nova col·laboració amb
MarcialDiFonzoBoidemaneradi-
recta en la invitació a Daniel Vero-
nese de presentar a Barcelona Un
home que s’ofega, basat en Les tres
germanes de Txékhov.

L’estrena d’un
Sagarra al Romea
ens permetrà veure
si els clàssics catalans
només es poden fer
com al TNC

Quadern de teatre

Ambaixadors a Frankfurt
@ Un dels moments teatrals que
més comentaris suscitarà a l’inici
d’aquesta nova temporada serà la
representació del teatre català en
les activitats culturals paral·leles de
la Frankfurter Buchmesse. Un pro-
grama ordit a partir d’una gala in-
augural (2007. Un passeig per la
cultura catalana) dirigida per Joan
Ollé; un nou text de Sergi Belbel (A
la Toscana), que dirigirà ell mateix;
un cicle de teatre infantil català; i,
com a clausura, un espectacle de
carrer (Merma nomormai), més
els dos muntatges creats per Carlo-
ta Subirós i Gonzalo Cunill (King) i
Calixte Bieito (Tirant lo Blanc), es-
pectacles que només aniran a Ber-
lín (King) o passaran primer per la

capital alemanya abans de presen-
tar-seaFrankfurt(Tirant loBlanc).
Podien ser més, podien ser d’altres,
però els que hi són constitueixen
una digna i representativa mostra
del teatre català, alguns amb una
clara projecció internacional i una
forta connexió amb la cultura ale-
manya, com Bieito –Alemanya ha
estat una sòlida base per a la seva
carrera en el món de l’òpera– i Bel-
bel, que ha vist estrenades set de les
seves obres en escenaris alemanys,
suïssos i austríacs.

Només hi ha una absència des-
tacada, important per ser el per-
fecte exemple d’una figura pont
entre la cultura alemanya i la cata-
lana. Falta Àlex Rigola, potser el di-

rector de teatre en aquests mo-
ments més pròxim a la creació tea-
tral del país amfitrió. Una absència
que encara és més evident després
de la seva espectacular adaptació
de 2666, en col·laboració amb
Pablo Ley. Rigola, sempre atent a la
manera de fer del teatre alemany
–només cal mirar la programació
del Lliure d’aquesta temporada
passada–, hauria estat un
excel·lent ambaixador de la fèrtil
confluència de cultures europees. I
per demanar: ¿No hauria estat
Frankfurt una ocasió per convèn-
cer un director alemany d’adaptar
un text de Lluïsa Cunillé tan im-
portant per al teatre català d’avui
com Barcelona, mapa d’ombres?Sobta l’absència de Rigola del programa de Frankfurt ■ C. CALDERER




