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El TNC programa Belbel, Albert Vidal i 'Mar i cel' 

• L'oferta de la temporada inclou teatre, dansa i espectacles infantils

JORDI SUBIRANA

Més d'un 80% d'ocupació mitjana és la millor garantia perquè el director del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), Domènec Reixach, insisteixi en la temporada 2004-2005 en una línia artística
marcada per una oferta diversa, "que ens permeti arribar a tots els espectadors". Seguint aquest
paràmetre, Reixach ha dissenyat un programa en què citen teatre, dansa i espectacles infantils. Entre el
15 de setembre, dia en què Les Ballets de Monte-Carlo obriran el nou curs amb Minotaures, i l'1 de
juliol, l'espai estrenarà 19 muntatges, 11 dels quals són catalans.

ESTRENA DE 'FORASTERS'
Aquesta és la primera obra que Sergi Belbel escriu després d'El temps de Planck, que va arribar als
escenaris el 2000. La peça, que s'estrenarà el 16 de setembre, és un retrat sobre els conflictes i els
problemes d'identitat que comporta la immigració. Ell mateix dirigeix el muntatge, en què actua Anna
Lizaran.

RETORN I REPOSICIÓ
La temporada del TNC està marcada pel retorn al teatre català d'Albert Vidal, un artista polèmic i
provocador que és capaç de tot. Tan sols cal recordar que als anys 80 es va tancar durant diversos dies
en una gàbia del zoo i menjava el que li donava la gent. Vidal presentarà del 23 de novembre al 5 de
desembre El príncep, fusió de cants tel.lúrics amb tecnologia punta. Així mateix, el TNC reestrenarà Mar
i cel, de Dagoll Dagom. Elena Gadel, exconcursant d'OT, és la protagonista del musical, que es podrà
veure des del 21 d'octubre.

UN CLÀSSIC ESPANYOL
No sol ser habitual que el TNC programi peces en castellà. Però aquest any el teatre se cita amb un
clàssic del Segle d'Or: Fuenteovejuna, de Lope de Vega, a partir del 21 d'abril. Juan Mayorga en firma
l'adaptació, que dirigirà Ramon Simó. És el primer espectacle en castellà produït pel Teatre Nacional de
Catalunya.

DRAMATURGS FORANS
Txékhov, Friedrich Dürrenmatt, Dusan Kovacevic i Heiner Goebbels són els dramaturgs estrangers
previstos per a la temporada. Aquest any se'n compleixen 100 de la mort de l'autor rus, i a manera
d'homenatge s'escenificarà entre el 27 de gener i el 20 de març Les tres germanes, amb direcció d'Ariel
García Valdés.

De Dürrenmatt, dramaturg alemany del segle XX, es podrà veure des del 3 de febrer Ròmul, el Gran,
una sàtira sobre la fi de l'Imperi Romà, amb el mateix equip que va fer La caiguda: el director Carles
Alfaro i l'actor Francesc Orella. De contingut polític també és El professional, text escrit per Kovacevic,
guionista de Kusturica, que tracta les ambigüitats i contradiccions a Sèrbia i l'antiga Iugoslàvia. Es
representarà a partir del 14 d'abril. L'oferta es completarà amb Eraritjaritjaka, de Goebbels, obra de
teatre musical concebuda a partir de textos d'Elias Canetti que s'escenificarà dins del Grec- 2005,
concretament entre el 29 de juny i l'1 de juliol.
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COREOGRAFIES ACTUALS
A més de Minotaures, el TNC acollirà tres coreografies més, totes contemporànies. Dues aniran a
càrrec de Marta Carrasco, la nova companyia resident del teatre. Presentarà les obres Eterno? Això sí
que no! (del 5 al 17 d'octubre) i Ga-gà (del 14 al 26 de juny). La dansa finalitzarà amb Paisatges,
proposta protagonitzada per estudiants de l'Institut del Teatre (des del 24 de maig).

UN NOU PÚBLIC
Amb la idea d'acostar el teatre als nens, el TNC inicia el cicle El petit Nacional, i entre l'oferta destaca La
Ventafocs, amb text de Benet i Jornet, que s'estrenarà el 21 de desembre. A més, Reixach ha decidit
reposar Hansel i Gretel, una òpera infantil que interpreta el Centre de Titelles de Lleida (del 30 de
novembre al 9 de gener), i el muntatge Diàfan, en què Pep Bou mostra un univers fet amb bombolles de
sabó (del 16 de desembre al 9 de gener).
Actors i directors de la temporada del TNC, ahir al vaixell de Mar i
cel.
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