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Núria Espert serà la tirana
Bernarda Alba al TNC

TEATRE 3 PROGRAMACIÓ

b

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Lluís Pasqual
dirigirà l’actriu i
Rosa Maria Sardà
en l’obra de Lorca

E
l fuet dèspota de Bernarda
Alba arribarà de la mà de
Núria Espert al Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) en

un dels muntatges més esperats de
la nova temporada, presentada ahir.
La gran dama de l’escena protago-
nitzarà el clàssic de Federico García
Lorca compartint escenari per pri-
mera vegada amb Rosa Maria Sardà
en una versió dirigida per Lluís Pas-
qual que s’estrenarà a la Sala Petita
el 29 d’abril. «L’obra retrata un món
tancat i perquè el públic en senti to-
ta la força necessitava una sala peti-
ta», va justificar Pasqual, que inten-
tarà que els espectadors vegin amb
«ulls nous» la tragèdia, la primera
obra de l’autor granadí que arriba al
TNC. «M’espanta i m’excita tenir la
gent tan a prop; no he treballat mai
amb el públic a sobre meu», va
confessar Espert.

Un altre autor clàssic
que s’estrenarà al teatre
serà George Bernard
Shaw, amb La casa dels
cors trencats (del 7 de maig
al 21 de juny). Josep Ma-
ria Mestres dirigirà un
e l e n c d e l u x e – P e p
Cruz, Lluís Marco, Car-
me Elias....– en aquesta
comèdia dramàtica en
què el nobel irlandès dis-
secciona amb un àcid bis-
turí la societat burgesa.
L’inspector, de Nikolai Gogol,
o b r a m e s t r a d e l d r a m a
satíric, arribarà a la Sala Gran
(del 4 de febrer al 12 d’abril) en
una adaptació de Jordi Galce-
ran amb direcció de Sergi
Belbel, director artístic del
TNC. «És una de les grans
comèdies de tots els
temps. Parla de la cor-
rupció política, un te-

ma que no mor mai», va resumir
Belbel, que compta amb Lluís Soler
per encapçalar un repartiment força
extens.

Com a convidat de luxe, el presti-
giós director canadenc Robert Lepa-
ge unirà el seu talent al de l’aclama-
da ballarina Sylvie Guillem. Junts,

en col.laboració amb el coreògraf
Russell Maliphant, uniran dansa
contemporània i narrativa teatral a
Eonnagata, que es presentarà conjun-
tament amb el Festival Grec del
2009 del 15 al 18 de juliol.

PRODUCCIONS FRANCESES / Dues pro-
duccions franceses faran pujar el
teló de les sales principals. Androma-
que, un text de Jean Racine adaptat
pel britànic Declan Donnellan inau-
gurarà la Sala Petita (del 17 al 21 de
setembre). Quatre dies després, la Sa-
la Gran obrirà amb Sombreros, crea-
ció multimèdia del coreògraf Philip-
pe Decouflé.

El 23 d’octubre arribarà Aloma, el
musical de Dagoll Dagom, amb
música i lletres d’Alfonso Vilallon-
ga. «És una versió molt nostra; amb

una Aloma que rememora des de
la seva maduresa una joventut de
desengany i dificultats», va dir el
director, Joan Lluís Bozzo.

En la seva aposta per recuperar
la memòria de l’exili –per això, la

mà agafada a una maleta que il.lus-
tra el cartell de la temporada–, es

presentarà La nit més freda,
de Teresa Vilardell, i
La dama de Reus, d’Am-
brosi Carrion. També
expatriats –coope-
rants a l’Àfrica– són
e l s p e r s o n a t g e s
d’Antílops, una dura
mirada de Henning
Mankell als occiden-
tals que viuen a l’Àfri-
ca. «Els protagonistes
són els negres però no
els veiem mai... ¿Els

ajudem a viure o els
ajudem a morir?», resu-
meix la directora de

l’obra, Magda Puyo, repre-
nent les paraules de l’autor

suec. El frenètic soliloqui de
Sergi López a Non Solum, Mort
de dama, de Llorenç Villalon-
ga, i La paz perpetua, de Juan
Mayorga, són alguns altres
dels muntatges d’aquest
nou curs, que també ofe-
rirà circ i diferents obres
infantils. H

b ‘Aloma’, Lepage
i ‘L’inspector’, de
Gogol, destaquen en
la nova temporada

Diàlegs amb una
tortuga i 3 gossos
Carmen Machi fa de rèptil al Romea
i tres actors ‘bordaran’ al TNC

El ‘ZOO’ DE JUAN MAYORGA ARRIBA A BCN

I. F.
BARCELONA

Carmen Machi no té tortuga però
sí gos. I va ser la seva innocent mi-
rada canina la que la va inspirar
per ficar-se a la pell clivellada
d’una tortuga bicentenària. Ella és
La tortuga de Darwin al Romea.
Ingènua, tendra, de pas lent i can-
sat. Parla i s’humanitza amb l’as-
pecte d’una dona gran, però, com
diu Machi del seu personatge, la se-
va «retina és animal». No és huma-
na en la manera d’escoltar, veure i
relatar 200 anys d’història mal ex-
plicada de la qual ha estat testimo-
ni, que és del que tracta l’obra de
Juan Mayorga que s’estrena avui a
la sala del Raval. «Ella no té preju-
dicis. Relata l’holocaust, les guer-
res... sense jutjar l’home», diu l’ar-
xifamosa Aída.

Mayorga va saber de l’existència
real de Harriet, com es diu l’ani-
mal, una tortuga que Charles Dar-
win va traslladar des de les Galápa-
gos a Anglaterra i va viure 200

anys, i va voler donar-li la paraula.
«M’agrada disseccionar l’espècie
humana amb el distanciament
que em permet la mirada animal»,
diu. L’obra, que dirigeix Ernesto
Caballero, és l’«extravagant relat
d’una senyora que, a més de clos-
ca, porta a sobre dos segles d’Euro-
pa i es presenta a un historiador
per rectificar-los», afegeix Mayorga.

Del 2 al 12 d’octubre, el drama-
turg (autor d’Últimas palabras de Co-
pito) portarà al TNC La paz perpetua,
una reflexió sobre el terrorisme i
els límits per combatre’l en què fa
servir tres actors gossos per agafar
distància i aprofundir en la pro-
blemàtica sense morrions. A l’obra,
dirigida per José Luis Gómez, els
gossos competeixen per entrar a
l’elit de la lluita antiterrorista. El
zoo de Juan Mayorga se suma a al-
tres antològics animals bípedes de
l’escena com El cerdo amb Juan
Echanove, o fins i tot, figurada-
ment, La cabra que enamorava fins
a la bogeria José María Pou. H

MARINA VILANOVA

33 Carmen Machi (esquerra) i Susana Hernández, a La tortuga....

33 L’actriu Núria
Espert.


