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Les 10 revelacions teatrals del 2010

01
La companyia T6

EL NACIONAL SE LA JUGA

La cinquena edició del Pro-
jecte T6 (el programa d’im-
puls a la dramatúrgia catala-
na del TNC) es va presentar
amb dues novetats. La pri-
mera, que van seleccionar
una fornada d’autors de la
mateixa generació, al voltant
dels trenta anys, i la segona
i més important, que el Naci-
onal va posar al seu servei
una companyia estable de
nou actors seleccionada per
ells mateixos (Jordi Banaco-
locha, Rosa Boladeras, Òscar
Castellví, Míriam Iscla, Anna
Moliner, Joan Negrié, Àngels
Poch, David Vert i Lluís Villa-
nueva). Les tres obres que
hem vist el 2010 han estat
un èxit de públic absolut (M
de mortal, Perdona si et dic
amor i Lluny de Nuuk ), i en
bona mesura es deu a la im-
plicació d’aquest equip fix. El
2011 hi haurà dos canvis
–surten Banacolocha i Villa-
nueva i entren Oriol Genís i
Maria Molins– però falta sa-
ber si la companyia estable (i
Nacional) tindrà continuïtat.
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02
El pont flotant

DES DE VALÈNCIA AMB AMOR

Acaben de fer una estada a la
Sala Beckett, però s’han ati-
pat de fer bolos (i paelles)
per tot arreu amb les seves
dues darreres obres, Com a
pedres i Exercicis d’amor. Els
actors d’El pont flotant es de-
diquen a fer un teatre fron-
terer entre la ficció i la reali-
tat, fan teatre des de la veri-
tat. De fet, conviden a sortir
als espectacles els seus pa-
res perquè confirmin els seus
records de petits i també al-
gun dels seus amics per dir-
los com els estimen! El seu
pas per la darrera Fira de Tàr-
rega els va servir de catapul-
ta definitiva.

06
Chicha Montenegro

RADICAL ALS SETANTA

Qui és l’énfant terrible del te-
atre català? Un senyor de se-
tanta anys: Carles Santos.
Quina grapa, quina imagina-
ció, quines sortides té aquest
valencià! A l’últim espectacle,
Chicha Montenegro Gallery,
va penjar del sostre quatre
cantants operístics i els va
obligar a afinar mentre feien
de pops o bussejaven per ai-
gües invisibles. A cada obra
planta una falla, reinventa
les regles del joc i ens obliga
a inventar nous conceptes
per definir-lo: òpera acrobà-
tica?, circ musical?, teatre ae-
ri? Rigola en diu “postdramà-
tic” però potser simplement
és que és de la conya.07

Marilyn
L’ÚLTIMA DE KRYSTIAN LUPA

El director polonès es va su-
perar amb Persona. Marilyn.
I era difícil. Va agafar el mite
més adorat de la història del
cine i el va desvestir. Sense
glamur, sense divisme, abans
de Hollywood, Marylin era
una actriu de teatre de pura
sang, culta i fascinada per in-
terpretar Els germans Kara-
màzov de Dostoievski. L’ac-
triu Sandra Korzeniak va fer
renéixer la Marilyn humana.

03
Albet i Borràs

RADICALS SENSE EMBUTS

Van començar fent una
adaptació: Jackass a la cata-
lana i per als amics. De l’as-
tracanada d’adolescents van
saltar directamnet al Teatre
Lliure però al cicle dels Radi-
cals. I després de dues obres
en què es dedicaven a reben-
tar el concepte teatre (allò
tenia més a veure amb els vi-
deojocs que amb Shakespe-
are) van colar-se en un dels
invents d’Àlex Rigola, el tríp-
tic Dictadura-Transició-De-
mocràcia, on ja es van posar
seriosos i van tractar l’homo-
sexualitat en una societat re-
pressiva en una sola escena i
amb un text escrit. El millor
és que no van renunciar al
seu estil, als insults i les pis-
toles, i ens van emocionar.

04
El Lliure de Gràcia

TAL COM ERA

El plaer més gran de l’any:
entrar al Lliure de Gràcia i
descobrir que, després de les
obres i de set anys tancat, la
sala és tal com era (però amb
muntacàrregues). Ni rastre
dels arquitectes, per sort. No
calia. Aquesta és la millor sa-
la de mitjà format d’Europa,
diuen els professionals, i la
Pluja de sang que hi ha in-
crustat Frederic Amat és un
bonic teló d’entrada.

05
Pol López

DELINQÜENT I BONA PERSONA

Julio Manrique el va caçar en
un càsting i ho va tenir clar:
“És un perla”. López i la seva
felina cabellera rossa van pro-
tagonitzar American Buffalo
de David Mamet al Lliure. Dit i
fet. El paper d’exionqui borri-
càs li va valer la nominació de
millor actor als Premis Butaca.
Van guanyar el premi a la mi-
llor obra de petit format.

08
Sala FlyHard

TEATRE A QUATRE PAMS

Més alternatiu que els teatres
alternatius oficials, la diminu-
ta Sala FlyHard és un reducte
de passió per al teatre sense
additius. Després de prorro-
gar Un home amb ulleres de
pasta, en què fan un retrat
generacional dels joves endo-
llats, al gener estrenaran Els
últims dies de Clark K., un text
del debutant Albert Ramos di-
rigit per Jordi Casanovas que
capgira el mite del superheroi.
A aquest autor T6 i a la seva
companyia només els agrada
el teatre si és contemporani i
els toca de prop. A la seva sa-
la (al carrer Alpens, a Sants)
és impossible que no et toqui,
la veritat: fa quatre pams. La
mida perfecte per als bons ac-
tors.

09
Gretel Stuyck

CÒMICA SHAKESPEARIANA

Vittoria va ser una de les pe-
tites perles del 2010, i l’actriu
valenciana Gretel Stuyck,
una sorpresa al·lucinant. Ella
era la pàmfila Ofèlia –dolça
però amb malícia, alegre i hà-
bil per als travallengües–, i la
soprano Begoña Alberdi,
l’agressiva Lady Macbeth
que l’atacava al ring escènic.
L’obra era un divertimento
per fer-nos-ho passar bé.
Quina alegria! Allà on sigui
Stuyck, sisplau, que torni.

10
Oriol Guinart

LES MILLORS CAMES TEATRALS

Deu ser l’actor que més vega-
des s’ha transvestit en esce-
na. L’última, a Coses que dè-
iem ahir, en un divertidíssim
paper dirigit per Julio Manri-
que, en què interpretava una
mala pècora que manipulava
el calçasses del germà i pro-
metia sang i fetge a la nòvia.

LAURA SERRA

Nao Albet i Marcel Borràs no
van renunciar als insults i les
pistoles, i ens van emocionar

artsescèniques
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Pol López va debutar amb
‘American Buffalo’ i li va valer
la nominació als Butaca

Del debutant Pol López al veterà Carles Santos, aquests són els actors, companyies i teatres que
ens han colpit aquest any. Si us els heu perdut, preneu nota per seguir-los la pista.
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