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Tirant, Colometa, Stalin i ‘2666’
marquen la nova temporada teatral

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

H
i haurà cavallers medie-
vals, dictadors, soldats, cu-
lers; Rodoreda, Cunillé;
comèdies, drames, musi-

cals... Després de fer comptes i fer ba-
lanç del curs acabat, els teatres de
Barcelona han avançat la programa-
ció de la nova temporada que arren-
carà al setembre.

El Teatre Nacional de Catalunya
obrirà el teló amb La Veillée des Abys-
ses, una fantasia circense del suís Ja-
mes Thiérrée amb tocs surrealistes,
acrobàcies i dansa. Caldrà esperar
fins al 31 d’octubre per veure la Co-
lometa (Sílvia Bel) de Mercè Rodore-
da en l’adaptació teatral de Josep M.
Benet i Jornet. La plaça del Diamant,
la gran aposta del TNC, arriba a esce-
na sota la direcció de Toni Casares i
els afalacs del director del teatre
públic, Sergi Belbel: «Serà un mun-
tatge espectacular que reflectirà
molt bé l’època, la guerra civil; fins i
tot explotaran bombes». Com la d’En
pólvora, d’Àngel Guimerà, que va es-
clatar l’any passat. Paral.lelament la
Sala Petita programarà un variat
ventall de propostes: una coreogra-
fia de Marta Carrasco; A la Toscana,
de Belbel, i les marionetes d’OVNI.

TORNA ‘2666’ / Al Teatre Lliure, els
que es van perdre –per por de la so-
bredosi– les cinc hores de l’aplaudi-
da 2666 , en tindran una segona

oportunitat al novem-
bre. Ànims, però abans,
un altre muntatge més
breu del mateix Àlex
Rigola: La nit just abans
dels boscos, un monòleg
de Koltès amb sextet de
luxe (Pere Arquillué,
Pou, Orella...) i Assajant
Pitarra, que recupera el
duo Xavier Albertí i
Lluïsa Cunillé després
de la seva divertida re-
visió sarsuelística El
dúo de la Africana. Cu-
nillé, que serà durant
quatre anys la drama-
turga resident del Lliu-
re, farà doblet. A Des-
pués de mí, el diluvio,
una coproducció amb
el Centro Dramático
Nacional que dirigirà
Carlota Subiràs, atiarà
consciències sobre les
relacions entre el pri-
mer i el tercer món.

També tornarà a
Montjuïc, després del
seu pas pel Grec, Marcial di Fonzo
Bo amb un altre Copi molt esbojar-
rat: La torre de la Défense, i Joan Ollé
dirigirà Ivonne, princesa de Borgonya.
En altres muntatges, Carlos Santos
se les veurà amb Joan Brossa, i David
Plana, amb el Barça. A l’obra Dia de
partit, que dirigirà Rafel Duran, el
dramaturg fa sortir els colors a la

llotja i les grades del Camp Nou
amb una trama de thriller protago-
nitzada per dos personatges ex-
trems.

Rosa Maria Sardà, juntament
amb Pepa López i Mercè Pons, obrirà
el 6 de setembre el Romea amb Tres
dramolette, estrenada a Reus. Joan
Anton dirigirà El senyor Perramon, de

Josep Maria de Sagarra, dins de
l’aposta pels clàssics catalans que ha
anunciat el director artístic del tea-
tre, Calixto Bieito, responsable dels
dos muntatges més esperats: Tirant
lo Blanc i Los Persas.

Després de la seva campanya ale-
manya, el cavaller de Joan Martorell
baixarà per la Rambla el febrer del

2008 i un mes després arribaran Los
Persas d’Èsquil, que, amb el
subtítol Réquiem por un soldado, Biei-
to ha traslladat a l’Afganistan ac-
tual. Allà, en un campament de
l’Exèrcit espanyol, transcorre aques-
ta tragèdia, «un lament pels soldats
morts, tots amb nom i cognoms»,
anuncia Bieito. També del xoc entre
Orient i Occident i de l’Afganistan
tracta Homebody/Kabul, muntatge del
Teatro Español de Mario Gas sobre
l’obra de Tony Kuschner.

FLOTATS, DICTADOR / Amb espectacu-
laritat i tots els galons torna també a
Barcelona Josep Maria Flotats, direc-
tor i protagonista de Stalin, adapta-
ció de la novel.la Una ejecución ordi-
naria, de Marc Dugain. La peça narra
les vicissituds d’un matrimoni de
científics al Moscou del 1952, quan
va esclatar l’escàndol de les bates
blanques (Stalin va culpar uns met-
ges jueus d’un assassinat). S’estre-
narà el 18 de setembre al Tívoli. Més
lleugeres són les propostes que obri-
ran la temporada del Poliorama i el
Teatre Borràs: les comèdies El Lli-
bertí (amb Ramon Madaula i Laura
Conejero i direcció de Joan Lluís Boz-
zo) i Auto (amb Carmen Machi
–Aída– i Eva Santolaria), respectiva-
ment. A la sala de la plaça Urquinao-
na es veurà després una versió de la
deliciosa Carta d’una desconeguda,
amb Emma Vilarasau, a qui també
veurem en els Espectres del Lliure.H

El TNC estrenarà ‘La plaça del Diamant’ i Bieito
portarà al Romea l’obra de Joanot Martorell

Flotats donarà vida al dictador soviètic al Tívoli
i el Lliure estrenarà un muntatge sobre el Barça

AVANÇ DE LA PROGRAMACIÓ 2007-2008

33 Sílvia Bel serà la Colometa de Mercè Rodoreda en l’adaptació de Josep M. Benet i Jornet de La plaça del Diamant.

Els musicals
donaran la nota

33 Després d’anys de sequera,
mirant de reüll els neons de la
Gran Via madrilenya, el gènere
del musical busca el seu espai a
la cartellera de Barcelona. De
públic n’hi ha, com s’ha vist
amb Grease, i amb el bagatge
del seu exitós periple capitalí ar-
ribaran Cabaret (el 26 de setem-
bre al Teatre Apolo) i Mamma
Mia! (el 29 de novembre al BTM).

33 Al febrer s’estrenarà al Tívoli
Bollywood, the show, un musical
amb els colors, amors i sons de
l’Índia que repassa cent anys
d’història de la meca del cine
asiàtic. Abans, al setembre, es
preveu que La Cubana desem-
barqui al Coliseum.

GÈNERE EN ALÇA

33 Cartell de Tirant lo Blanc, de Bieito.

33 2666, el macromuntatge de Rigola, tornarà al Lliure.

� ���� estiu El Keith Jarrett Trio (Jarrett,
DeJohnette i Peacock) celebra,
en la seva visita anual a
Catalunya, el 25è aniversari.

Keith Jarrett
CASTELL DE PERALADA (21.00 h)
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