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Nao Albet i Marcel Borràs
Qui falta a la foto és Nao Albet, company
de viatge de Borràs en quatre espectacles
escrits, dirigits i interpretats al Teatre
Lliure, tres dins el cicle Radicals. Tots dos
tenen també una llarga experiència acto-
ral en sèries, films i obres (ara protagonit-
zen Julieta & Romeo al Coliseum), tot i
que són els més joves, ratllen la vintena.

Jordi Oriol
El més indie. Dirigeix la companyia Indi-
Gest, amb la qual ha estrenat mitja dotzena
d’obres al festival Temporada Alta (on té
una estrena pendent), a la Beckett i al Te-
atre Lliure. Ha treballat d’actor al teatre i al
cinema. “Vinc al TNC amb la intenció de ca-
gar-la. En l’art només s’avança a base d’as-
saig-error”. El títol serà Eufemistes.

Marilia Samper
És sens dubte la més desconegu-
da. De pare sevillà i mare brasile-
ra, va aterrar a Barcelona fa 10
anys. Ha dirigit obres només a
l’Institut del Teatre i n’ha escrit
cinc, amb diversos premis. Es-
trenarà a la Beckett Pleasure and
pain amb les Q-Ars teatre.

Helena Tornero
Ha escrit una desena d’obres (De
música i homes, You’re pretty
and I’m drunk) i s’ha encaminat
cap a l’erm terreny del teatre ju-
venil (Submergir-se en l’aigua).
Ha treballat de guionista i tra-
ductora, però es pot dir que de-
butarà en la direcció.

El Consell Nacional
de la Cultura i les

Arts, un organisme
en vies d’extinció

SANTI FONDEVILA

Em consta –i ho dic a l’in-
revés perquè m’enten-
guin– que hi ha bastants
membres del plenari del
Consell Nacional de la

Cultura i les Arts (CoNCA) molt
contents amb les dues últimes deci-
sions que ha pres el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell. L’una
forma part de l’equipatge del que
fins ara anomenàvem llei òmnibus,
i preveu la reducció del nombre de
membres de l’esmentat plenari:
d’onze a cinc –no es diu res de si els
que quedin seguiran cobrant dietes
equivalents al sou d’un director ge-
neral, tinc entès.

L’ altra fa encara més mal, perquè
no hi ha res pitjor que el menyspreu.
I això és el que fa el senyor Mascarell
convocant unes jornades de reflexió
crítiques per d’aquí a uns dies (19, 20
i 21 de juliol), pas previ, a més, a una
convocatòria multitudinària d’uns
400 experts per esbrinar què cal fer
en el món de la cultura en els prò-
xims deu anys. I per acabar-ho
d’adobar, el coordinador d’aquestes
primeres reflexions és Xavier Bru
de Sala, cofundador del Cercle de
Cultura amb l’actual conseller, en-
tre d’altres, i primer president del
CoNCA, càrrec que va deixar per
desavinences en el plenari. Això sí, la
conselleria sembla que va convidar
al CoNCA, que va declinar la invita-
ció. Embolica que fa fort.

Després de set anys de feina
Les primeres reflexions –terceres si
recordem les organitzades el 1983 i
el 1986– es faran sota el títol genè-
ric de Canvi de paradigma: reptes i
oportunitats per a la cultura i tindran
diverses taules de gent amb pedigrí
per analitzar temes com modernitat
i crisi, capitalitats i territori, Catalu-
nya com a marca, estratègies de fi-
nançament... En el fons, les jornades
són un diagnòstic del moment i una
mirada sobre el futur de la cultura
fets des de la conselleria, obviant de
totes totes que aquest és un dels ei-
xos competencials que corresponen
al CoNCA, organitzades un mes des-
prés que aquest organisme fes pú-
blic el seu informe anual sobre la si-
tuació de la cultura a Catalunya.

Ferran Mascarell ho té clar i no se
n’amaga, i per molt que el senyor
Francesc Guardans es passegi per
tots els actes que es fan i es desfan per
reafirmar la seva existència, no hi ha
dubte que el Consell Nacional de la
Cultura i les Arts, que va costar set
anys de reunions i discussions del
sector cultural per tirar endavant, és
ja un organisme en vies d’extinció.❋

Opinió

El TNC fa les seves apostes
El Nacional presenta les noves promeses de la dramatúrgia contemporània

LAURA SERRA

BARCELONA. No són desconeguts
per als teatrers, però sí per al gran
públic. El Teatre Nacional de Cata-
lunya va presentar ahir els set joves
autors que integraran el nou Projec-
te T6 d’impuls a la creació textual
contemporània. Jordi Oriol, Marc
Angelet, Marilia Samper, Helena
Tornero, Jordi Faura i el tàndem
Nao Albet i Marcel Borràs escriuran
i dirigiran –en aquest ordre– sis
obres al llarg de les dues temporades
vinents a la Sala Tallers. Tindran el
repte de superar els seus predeces-
sors, que han deixat un llistó molt alt
tant en la qualitat dels espectacles

com en la bona acollida popular: han
arribat al 87% d’ocupació de mitja-
na. Per això comptaran amb part de
la companyia d’actors T6 (Àngels
Poch, Oriol Genís, Anna Moliner,
David Vert i Òscar Castellví) que, se-
gons el coordinador del cicle, Toni
Casares, “són en gran part responsa-
bles de l’èxit del projecte”. Els autors
d’aquesta nova fornada “tenen una
trajectòria breu però important”,
destacava Casares. “És un grup he-
terogeni. Cadascú té una personali-
tat que ja ha desenvolupat en cir-
cuits alternatius o amb una compa-
nyia pròpia”, afegia Belbel.

El T6 va néixer la temporada
2002 i fins l’any 2013 –quan acaba-

rà aquesta sisena edició coinci-
dint amb la sortida de Sergi Bel-
bel de la direcció del Nacional–
s’hauran parit 39 obres de crea-
ció en només onze anys. L’objec-
tiu, al principi, era simplement
instigar a l’escriptura dramàtica
en català. Deu anys després, la si-
tuació s’ha girat com un mitjó i
cada cop hi ha més dramaturgs i
és més fàcil estrenar, de manera
que la funció del T6 també ha vi-
rat cap a ajudar els autors a fer un
salt d’escala en la seva carrera: te-
nen a disposició els mitjans del
TNC i la possibilitat de col·locar
als seus textos fins a nou actors.
Un luxe en temps de crisi. ❋

Marc Angelet
És professor de teatre. Capatàs
de les companyies La Guapa Te-
atre (Genius, Sopar de Nadal) i
Agraïts d’Aguantar-nos. Estre-
narà la seva premiada El biògraf
en la pròxima temporada a la
Beckett. El seu muntatge galàc-
tic al TNC ja té nom: Voyager.

Resultats
En només
onze anys
s’hauran parit
39 obres de
creació dins el
Projecte T6
del TNC

Jordi Faura
És autor d’una quinzena d’obres
(la meitat amb premi) i ja ha di-
rigit en teatres grans (Hikikomo-
ri, L’illa dels Monzons). Ara viu a
Berlín, on treballa fent drama-
túrgies d’òperes. A l’agost, Abel
Coll estrenarà el seu My way a la
Nau Ivanow.
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