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Han hagut de transcorre 70
anys (40 de franquisme i
30 de transició) perquè es
miri sense prejudicis
l’obra literària de l’època.
El director Joan Lluís Boz-
zo aclaria ahir que la com-
panyia Dagoll Dagom feia
30 anys que esperava po-
der fer una versió de la no-
vel·la Aloma de Mercè Ro-
doreda, que «si realment la
fem bé tots acabarem plo-
rant». Trista i nostàlgica
també s’intueix la drama-
túrgia que Teresa Vilardell
preveu en La nit més freda
(veus a l’exili). Textos de
Joan Oliver, Mercè Rodo-
reda, Carles Riba, Antoni
Rovira i Virgili i molts
d’altres faran un trist retrat
de la Barcelona anònima
–la política i la intel·lec-
tual– que ha de marxar un
23 de gener del 1939, quan
les tropes franquistes des-
filen ja cap a Barcelona. I
un d’aquests exiliats és
Ambrosi Carrion, precisa-
ment; un intel·lectual que,
ja a París, adapta la llegen-
da de La dama de Reus. El
director Ramon Simó (que
ja en va recuperar el text fa
vint anys perquè s’edités
en la col·lecció de l’Insti-
tut del Teatre) hi ha trobat
ara molt més de fibló. La
seva posada en escena re-
lacionarà la traïció i ven-
jança de la dona amb el
compromís d’aquest autor
envers la pàtria i les seves
circumstàncies personals.
Àngels Aymar, dins del
programa T6, es proposa
fer una biografia de True-
ta, aquest personatge que a
tothom li sona perquè dó-
na nom a carrers o hospi-

tals. L’obra situa l’acció
en els anys trenta, quan el
doctor Josep Trueta desco-
breix un mètode de guari-
ment de ferides que salva-
ria milers de vides i d’am-
putacions durant la Guerra
del 36, la Segona Guerra
Mundial i les de Corea i
Vietnam, recorda Aymar.
Aquest metge, «un perso-
natge gens teatral, perquè
no té vicis, només se li co-
neixen virtuts» i que fills i
néts procuren per la seva

memòria, permet fer un
muntatge documental que
situï l’espectador del segle
XXI en les misèries de la
guerra. El clam de Trueta
era precisament «fer la
guerra a la guerra».

Excéntricos, per Nadal
La Sala Tallers acull la
companyia Los Excéntri-
cos, un grup de clown clàs-
sic que reivindica l’aten-
ció del públic adult. Això
serà als voltants de Nadal,

juntament amb Aloma,
que serà el comiat de la
tanda d’espectacles pre-
vistos per Nadal. Falla,
doncs, a la segona, la vo-
luntat de programar mun-
tatges tradicionalment na-
dalencs per aquestes dates,
com es va fer l’any passat
amb El poema de Nadal,
de Sagarra, dirigit per Es-
teve Polls. La Tallers pre-
senta un buit important du-
rant pràcticament tot el ge-
ner; sembla que a última

hora va saltar una produc-
ció prevista per aquestes
dates. El TNC també re-
pesca la novel·la Mort de
dama, de Vilallonga, i pro-
posa a tres coreògrafs que
treballin sobre la vida i
l’obra de Víctor Català.

El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras,
insistia ahir que «queda
molt de patrimoni per re-
cuperar» i que les crítiques
només són vàlides si són
per vici.

El TNC recupera les maletes
La temporada manté la voluntat de reivindicar autors ignorats per la seva marxa forçada a l’exili

● Sergi Belbel, director artístic del TNC,
qualifica la temporada de retorn, de male-
tes que tornen. Hi ha retorns esperats com
ara el de Lluís Pasqual i de Núria Espert,

Lluís Pasqual i Núria Espert, sortint de la foto de família de la temporada al costat del conseller de Cultura. / QUIM PUIG

● Si fa un parell d’anys la pre-
sència de Núria Espert en aquell
Play Strindberg ja va significar
un bombó de categoria, ara l’ac-
triu serà a la Sala Petita amb un
repartiment de primer ordre (Ro-
sa Maria Sardà, Marta Marco,
Clara Segura, Rosa Vila...) i la
direcció de Lluís Pasqual. Espert
i Pasqual, Pasqual i Espert, dos
monstres de l’escena catalana
que han volat lliurement o per
ambició escènica per mitja Euro-
pa, ja van ser a la temporada del
1997/98 amb un muntatge, La
oscura raíz, que partia de textos
de Federico García Lorca.

Sala Gran:
� Aloma. Musical a

partir de la novel·la
de Rodoreda. Del
23 d’octubre al 4 de
gener

� L’inspector. De
Nikolai Gógol. Del
4 de febrer al 12
d’abril

� La casa dels cors
trencats. De Bernard
Shaw. Del 7 de
maig al 21 de juny

Sala Petita:
� La paz perpetua. De

Juan Mayorga. Del
2 al 12 d’octubre

� La Dama de Reus.
D’Ambrosi Carrion.
del 6 de novembre
al 21 de desembre

� Mort de dama. De
Llorenç Vilallonga.
Del 21 de gener a
l’1 de març

� Antílops. De Hennig
Mankell. Del 7 al
29 de març

� La casa de Bernarda
Alba. De García
Lorca. Del 29
d’abril al 28 de juny

Sala Tallers:
� Non Solum. Amb

Sergi López. Del 9
al 26 d’octubre

� Rococó Bananas. De
Los Excéntricos.
Del 18 de
desembre al 4 de
gener

� Trueta. D’Àngels
Aymar. Del 30 de
gener al 22 de
febrer

� Lleons. De Pau
Miró. Del 12 de
març al 5 d’abril

� La nit més freda.
Dramatúrgia
d’autors exiliats.
Del 16 al 26 d’abril

Jardí:
� La troupe, circ a tot

ritme. Boni i cia. 16
al 31 de maig

Fora del TNC (T6):
� La América de

Edward Hopper.
D’Eva Hibernia. Al
Teatre de
Granollers i a la
Sala Beckett

� Informe per a un
policia violador. De
Mercè Sarrias. Juny
i juliol, Sala
Muntaner

JORDI BORDES / Barcelona amb La casa de Bernarda Alba de Federi-
co García Lorca. També hi ha descobri-
ments de textos internacionals com ara les
produccions amb obres de George Ber-
nard Show i el prolífic autor de novel·la

L’obra del poeta torna, una altra
vegada, amb La casa de Bernar-
da Alba, un dels títols més repre-
sentats.

L’obra, que per la seva dimen-
sió podria tenir molt bona acolli-
da a la Sala Gran (la queixa del
Play Strindberg és que el seu lloc
idoni hagués estat la Sala Petita,
en ser un bombó de tres actors i
que la proximitat multiplicava el
valor de la interpretació), es farà
a la Sala Petita. És com l’ha con-
cebuda Pasqual i com l’ha accep-
tada Sergi Belbel. Espert confes-
sava ahir que aquesta curta dis-
tància «m’espanta i m’excita al

negra Hénnig Mankell. I també hi ha la
presència d’una nova autoria catalana, ai-
xí com d’adaptacions literàries (Aloma,
de Rodoreda, o Mort de dama, de Vila-
llonga) o de recuperació de patrimoni dra-

mateix temps». Per Belbel, l’es-
tada, dos mesos, del muntatge a
la Sala Petita «segur que es farà
curta». Segons el director artís-
tic, aquest títol «serà l’esdeveni-
ment teatral de la temporada».
Pasqual aclaria que la producció
que planteja procurarà ser fidel a
la lectura d’avui, permetent «que
els clàssics passin d’unes mans a
les altres». L’obra que habitual-
ment és rendible per a l’empresa
privada no ho serà a les mans de
Pasqual. La coproducció entre el
TNC i el Teatro Español es podrà
veure a Madrid al començament
de la temporada vinent.

matúrgic com La dama de Reus d’Ambro-
si Carrion; l’espectacle amb fragments de
Joan Oliver, Amat Piniella o Rovira iVir-
gili (La nit més freda) i la coreografia a
partir de Víctor Català (L’enigma).

Espert va s’ho va pensar dues
vegades abans de rebre la invita-
ció de Pasqual, tot i ser un direc-
tor amb qui surt satisfeta de les
seves posades en escena. Ella ha-
via dut als escenaris una versió
de La casa de Bernarda Alba i,
per això, s’ho va repensar. Se-
gons Espert, acceptar el repte de
ser la mare intransigent és un
descans més gran que assumir-
ne la direcció. Lluís Pasqual, un
històric del Teatre Lliure, que ha
renunciat a dirigir-lo, haurà de
trobar la manera més fidel de fer
una versió d’un dels textos més
coneguts i plorats.

Lluís Pasqual torna amb Núria Espert i García Lorca

UNA TRIA


