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CarmenMachi
iEvaSantolaria
alTeatreBorràs

Redacció
BARCELONA

Auto, amb Carmen Machi i
la catalana Eva Santolaria,
descriu, en clau d’humor, les
obsessions del nostre temps
a partir de quatre persones
que coincideixen en un acci-
dent de trànsit. Escrita i di-
rigida per Ernesto Caballero,
vapassarper laBeckett fa13
anys. Ara ha refrescat el text
per aconseguir una comèdia
encara més àcida. ■

ElFestivalde
Músiquesdel
Mónfixala
miradaal’Àfrica

Anaïs Barnolas
BARCELONA

El protagonisme del 12è
Festival de Músiques del
Món l’agafarà la música
africana. El certamen se ce-
lebrarà des del 30 de se-
tembre fins al 28 d’octubre
i serà el segon any que s’ubi-
carà a L’Auditori. La direc-
tora artística del festival,
MariCarmen Palma, va ar-
gumentar, a la roda de
premsa que va tenir lloc
ahir, que s’ha dedicat l’edi-
ció al continent africà per-
què ja feia temps que el pú-
blic ho demanava.

El certamen no té el sim-
ple objectiu d’escoltar músi-
ques d’altres països sinó que
va més enllà, “pretén portar
gent de fora per ensenyar
com està el món”, va expli-
car Palma. Per això mateix,
abans de cada concert es
faran comentaris introduc-
toris per parlar de la situació
del país d’on prové el músic.

Dins la programació des-
taquen algunes actuacions:
la cantant de fados Cristina
Branco, que és l’artista més
coneguda del cartell; la veu
iraniana de Shahram Naze-
ri, que inaugurarà el festi-
val; el senegalès N’Diaye,
“que amb la seva mirada
transmet el que ha patit al
seu país”; el marroquí ins-
tal·lat a Barcelona i mestre
de la música gnawa Ab-
deljalil Kodssi; la música
maqam de l’Iraq amb An-
wae Abudragh & Maqamat
Ensemble; i la cantant Ay-
nur, de Turquia.

La particularitat de la
12a edició serà la presència
dels tunisians Ikhwan Al-
Hadra, que actuaran al Pati
del CCCB. Segons Palma, el
concert es farà a l’aire lliure
perquè “el barri té un gran
contingent de gent àrab; un
públic que també volem
atraure i que no aniria per
voluntat pròpia a veure l’es-
pectacle a L’Auditori”. ■

Vola,vola,Colometa,
capaldiadelprofeta

El TNC presenta el programa de la temporada 2007-2008, marcat
pel centenari de Mercè Rodoreda i els 10 anys de la mort de Brossa

Teresa Bruna
BARCELONA

Sergi Belbel (director artís-
tic), el conseller Tresserras
i Alfred Fort (gerent del
TNC) van presentar ahir la
temporada 2007-2008 al
vestíbul del teatre, mudat
majestuosament amb les 23
cortines que fan de suport a
les fotografies de David
Ruano. “Ha creat una imat-
ge per a cada obra! És molt
jove, ho ha fet molt bé, les
donarem com a pòster!”,
deia Belbel, amb l’expressió
d’orgull de quan un fill et
porta un excel·lent.

Si Ruano ha fet la inter-
pretació gràfica, Belbel ens
descriu una a una les estre-
nes de les sales Gran, Petita,
Tallers i Jardins. També
n’està cofoi, no en destaca
cap expressament, totes són
collita seva. Però n’ensumen
de grosses com l’adaptació
que Benet i Jornet ha fet de
La plaça del Diamant, en
ocasió dels 100 anys del nai-
xement de Mercè Rodoreda.
Producció total del TNC per
al patrimoni nacional amb
direcció de Toni Casares,
que “no sé si està espantat
amb la Sala Gran, acostu-
mat a la Beckett”. L’obra

anirà a Madrid en català,
amb un intercanvi amb el
Centro Dramático Nacional,
que ens portarà El rey Lear.

El català també se senti-
rà a Frankfurt amb A la Tos-
cana, escrita i dirigida per
Sergi Belbel i també pro-
ducció del TNC, amb Jordi
Boixaderas com a protago-
nista. La veurem el novem-
bre a la Sala Petita. En el ca-
pítol de produccions queda
un altre tribut: els 10 anys
de la mort de Joan Brossa
han inspirat la posada en es-
cena d’El dia del profeta, un
text “iconoclasta, divertit,
insòlit i inquietant” on el

poeta retrata els anys que
van seguir a la postguerra.
Ho dirigeix Rosa Novell.

Oriol Broggi s’esplaiarà
també per primera vegada
amb les dimensions de la
Sala Gran amb El cercle de
guix caucasià, de Brecht.
L’autor va plantejar el debat
entre la mare biològica i
l’adoptiva, que avui és en pri-
mera línia d’actualitat. Les
grans dimensions serviran
també per a Borís Godunov,
un espectacle de La Fura
dels Baus sobre l’obra de
Puixkin, que parla de l’am-
bició pel poder. David Plana,
sorgit del T6, n’ha fet una

adaptació en la qual inclou el
terrorisme, partint del se-
grest al teatre de Moscou.

El programa ens sorprèn
amb fusions tan insòlites
com la de T de Teatre i Javi-
er Daulte a Com pot ser que
t’estimi tant, o l’il·lusionis-
me de les ombres xineses de
Sergi Burka a Umbra.

Aquesta temporada, el
TNCcomparteix i intercanvia
produccióambcentrescomel
CAER i el CAET; festivals com
el d’Òpera de Butxaca, Tàrre-
ga, Grec i Temporada Alta.
També sales alternatives com
Teatre de Ponent de Grano-
llers i l’Espai Brossa. ■

Presència internacional
Dues produccions
franceses i una
d’alemanya al TNC
La temporada 2007/2008 obre
amb La veillée des abysses,
una creació del suís James
Thiérrée que ha voltat el món

amb gran èxit. Per a Belbel, és
un espectacle difícil de descriu-
re perquè no hem vist res sem-
blant: “És circ, màgia, humor,
moviment... tot alhora!”. Thiér-
rée ha nascut en un ambient
propici per fer grans coses. Nét
de Chaplin i fill de Victòria Cha-
plin i Jean-Baptiste Thiérrée, va

participar amb els seus pares a
l’espectacle Cirque Imaginaire,
que vam poder veure a Barce-
lona cap als 80.

El Ballet Preljocaj, procedent
d’Ais de Provença, presenta Les
4 saisons... de Vivaldi, en una
versió molt plàstica, colorista i
jovial i emprant el terme caos-

grafia, perquè cadascun dels 12
ballarins interpreta els senti-
ments de les estacions a la seva
manera, compartint escena
amb els altres.

L’alemanya Sasha Waltz,
una de les més innovadores del
paisatge coreogràfic europeu
–va sorprendre a Avinyó amb

Insideout, un espectacle per al
qual utilitzava tot un edifici–,
entra conjuntament al TNC i al
Grec 2008 amb la recreació de
l’òpera de Purcell Dido &
Aenas, amb una posada en es-
cena on no s’estalvien les sor-
preses. Una, la sabem: es balla
dins d’una piscina.

El conseller Joan Manuel Tresserras va presidir ahir, amb Fort i Belbel, la presentació de la temporada del Teatre Nacional de Catalunya ■ PERE VIRGILI


