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AndorravolrevisarelLlull
La nova ministra de
cultura d’Andorra
pretén donar un nou
impuls a l’organisme

Joan Antoni Guerrero
ANDORRA LA VELLA

La nova ministra andorra-
na de Cultura, Susanna
Vela, vol revisar amb els
seus socis el funcionament
de la Fundació Internacio-
nal Ramon Llull, amb l’ob-

jectiu que es passi del ter-
reny de les idees al de
l’acció. Vela considera que
caldrà revisar el funciona-
ment de la Fundació amb
l’objectiu de fer que s’ajus-
ti als requeriments de la llei
de fundacions d’Andorra,
un text aprovat el 2008.

“La nostra llei de funda-
cions ens obliga a dues
coses molt interessants:
presentar una memòria de
què vols fer i després justi-
ficar la viabilitat dels pro-

jectes”, explica Vela.
Aquest requeriment evita-
rà que proliferin propostes
o compromisos que poste-
riorment no es puguin dur
a terme per la falta de re-
cursos. Així doncs, partint
d’aquesta base, els patrons
de la Fundació hauran de
definir el règim econòmic
de la institució, un aspecte
que els seus promotors fins
ara no han concretat.

Aquest és un punt essen-
cial per conèixer quin serà

l’abast d’actuació de la ins-
titució, que, des de la seva
seu andorrana, pretén
tenir un àmbit d’acció més
ampli per al conjunt dels
territoris de parla catalana,
en benefici dels organismes
que han passat a formar-ne
part, com ara el Govern Ba-
lear, la Xarxa de Ciutats Va-
lencianes, la Franja, la Ca-
talunya Nord i l’Alguer.

Vela ha assenyalat que la
Fundació no es pot mante-
nir al marge del que la llei

Elboimillordecadacasa
SergiBelbelpresenta lanodrida ieclèctica temporada2009-2010delTNCamb
autorsdesdeSòfocles finsals jovesdelT6, interpretats idirigitspernomsde luxe

Teresa Bruna
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Aquesta temporada, el Tea-
tre Nacional de Catalunya
compleix amb escreix l’ob-
jectiu de ser el teatre de tots
els catalans. Sergi Belbel,
director artístic, va presen-
tar ahir un excels cartell
compost per 22 obres d’au-
tors, directors i actors que
responen a tots els gustos i
necessitats. Hi trobem au-
tors catalans des dels clàs-
sics Espriu (El jardí dels
cinc arbres) i Rusiñol
(L’Auca del Sr. Esteve) a
contemporanis com Gui-
llem Clua (Marburg) i Joa-
quim Carbó (La casa sota
la sorra), a més de creadors
totals com Sergi López-
Jorge Picó (Non Solum) i
Iago Pericot (La Venus de
Willendorf).

Pel que fa als internaci-
onals, hi ha textos des de
Sòfocles (Electra) fins a
Yasmina Reza (Una comè-
dia espanyola), passant
per Shakespeare (Nit de
Reis) i Bergman (Escenes
d’un matrimoni). Tots els
espectacles estan dirigits
per grans reconeguts del
gènere com Joan Ollé,
Sergi Belbel, Lluís Danès,
Oriol Broggi, Josep Maria
Mestres, Rafael Duran,
Gerardo Vera... I interpre-
tats per alguns dels noms
més solvents de l’escena
catalana com Sílvia Bel,
Ramon Madaula, Sergi
López, Boris Ruiz, Pep
Anton Muñoz, Lluís Soler,
Anna Lizaran, Montser-
rat Carulla, Pere Arqui-
llué, Aina Clotet, Fran-
cesc Orella, el retorn a es-
cena de Mònica Randall...
La llista és inacabable.

Com a curiositats, Sergi
Belbel va destacar que és la
primera vegada que entra
un clàssic grec al TNC i
també la primera vegada
que una dona –i són dues:
Carme Portacelli i Marta
Angelat– estrenen especta-
cles a la Sala Gran produïts
pel TNC. L’entitat continua
també la línia encetada
l’any passat de recuperació
d’autors semioblidats amb
El casament d’en Tarrega-
da, de Juli Vallmitjana,
“una gran farra amb gam-
berros contemporanis”,
diu Joan Castells, el seu di-
rector.

Dels 22 espectacles
–dos menys que l’any pas-
sat per no haver de rebai-
xar pressupost a les
obres– n’hi ha 10 de tea-
tre, 4 de dansa o dansa te-
atre, 4 que pertanyen a El
Nacional Petit, un de circ
(Llits, amb música de
Lluís Llach) i tres que pro-
venen del Projecte T6.

La nova companyia
Com ja vam informar, el
TNC estrena també compa-
nyia estable, amb un elenc
de primera línia (Míriam
Iscla, Lluís Villanueva,
Joan Negrié, Anna Moliner,

David Vert, Rosa Bolade-
ras, Jordi Banacolocha, Àn-
gels Poch i Òscar Castellví),
que estarà dos anys al ser-
vei dels sis autors del Pro-
jecte T6, que dirigiran els
seus propis textos. Aquest
any estrenaran Carles Ma-
llol, Marta Buchaca i Pere
Riera.

La temporada engega el
17 de setembre amb la re-
posició de Non Solum, de
Sergi López i Jorge Picó,
que es va haver d’interrom-
pre la passada temporada
amb el 100% d’ocupació i
entrades venudes a causa
d’una afonia del López.

En el transcurs de l’acte,
el conseller Josep Maria
Tresserras va dir que el tea-
tre va molt bé però que pot
anar millor: “El TNC fa una
feina de qualitat, treu la
pols als clàssics, els renova,
els reinterpreta i arrisca.
Però anirem millor si acon-
seguim l’eixamplament de
públic, que costa tant”. Per
a Tresserras, tenir nous pú-
blics no vol dir obrir con-
sums culturals que no
aporten idees, sinó aconse-
guir penetrar a les franges
absents despertant la curi-
ositat: “És la nostra respon-
sabilitat social”, va dir. ■

Mònica Randall i Sergi López saludant-se efusivament durant la presentació de la temporada del TNC, al costat del conseller Tresserras ■ PERE VIRGILI
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serà el millor perquè els
seus objectius deixin de ser
entelèquies i declaracions
d’intencions que no s’aca-
ben de fer realitat. “La llei
ens anirà molt bé, perquè
obligarà a tenir molt clar
fins on es pot arribar i, al-
hora, serà una manera
d’autocontrolar-se”.

Reunió amb els socis
La ministra es trobarà amb
els socis catalans de la Fun-
dació aquest mes. Amb ells
vol analitzar la situació, i a
la reunió hi acudirà amb la
inquietud d’esbrinar “com
es beneficia” Andorra d’a-
quest instrument legal.
“Hem d’asseure’ns i treba-
llar-ho”, subratlla. ■

marca per a les institucions
d’aquest tipus a Andorra i
que caldrà definir el seu
funcionament. “Fins ara els
projectes no han anat
acompanyats de la part eco-
nòmica. És molt bonic anar
firmant convenis i prendre
compromisos si després no
tens els recursos per tirar-
los endavant”, afegeix la
ministra, en referència a la
política de l’anterior minis-
teri de Cultura andorrà,
que va promoure un conve-
ni amb la Generalitat cata-
lana sense que, fins al mo-
ment, els resultats siguin
visibles en cap camp.

És per això que Vela creu
que passar la Fundació
Llull pel requeriment legal


