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Les paraules de l’any

La famíLia aL voLtant de La tauLa.

‘Agost’, una comèdia àcida i punyent sobre la família al segle XXI, dirigida per Sergi Belbel, va ser un gran 
èxit de la temporada al Teatre Nacional de Catalunya.

El TNC ha tingut 
la seva mitjana 
d’ocupació més 
alta de la història

A
gost, el premi Pu-
litzer 2008 de Tra-
cy Letts, un èxit ro-
tund a Broadway, 
ha estat el gran 

èxit de la temporada teatral a 
Catalunya. Una comèdia àci-
da i punyent sobre la família 
al segle XXI que sota la direc-
ció de Sergi Belbel ha esgotat 
localitats al Teatre Nacional 
de Catalunya, malgrat tenir 
una durada de quatre hores. 
Però han pesat més la qualitat 
del text i les grans interpreta-
cions de Jordi Banacolocha o 
Emma Vilarasau i, sobretot, 
la d’una sublim Anna Liza-
ran, que si fos nord-america-
na seria una celebritat mun-
dial. Juntament amb Pedra de 
tartera, l’obra ha ajudat que el 
TNC hagi tingut la seva mit-
jana d’ocupació més alta de 
la història (gairebé un 80%), 
malgrat haver perdut 30.000 
espectadors. El teatre català 
gaudeix de bona salut creati-
va, malgrat una crisi que en 

i Torres i uns Pastorets que 
han servit de bressol de molts 
actors. De Guimerà, de Ru-
siñol, de Sagarra... i de Benet 
i Jornet, Sergi Belbel, Albert 
Boadella (mal que li pesi) i 
Jordi Galceran. És clar que 
al Camp Nou hi van 80.000 
espectadors de mitjana cada 
15 dies i que en tota una tem-
porada al TNC són 144.000 
i que el país és petit. El Grec, 
per exemple, també ha tan-
cat amb una mitjana del 66% 
d’ocupació i 120.000 espec-
tadors. Un Camp Nou. Però 
el teatre, els creadors cata-
lans, serveixen per revitalit-
zar una llengua, fer un pa-
ís més obert i generar crítica 
social. I la qüestió del mercat 
la mira ara de resoldre, per 
exemple, Focus, que ha cre-
at el Barcelona Internacional 
Teatre. La productora on pi-
vota bona part del teatre ca-
talà (amb les sales Romea, 
Goya, Condal i Villaroel) pre-
tén fer una factoria interna-
cional de creació teatral amb 
base a Barcelona, amb un 
25% de finançament públic, 
amb l’objectiu d’internacio-
nalitzar el talent i la iniciati-
va privada.  D

Les sèries de TV3 
actuen de ‘star 
system’ i creen un 
imaginari col·lectiu

(25)

el cas del faraònic Teatre Na-
cional ha representat un 18% 
menys de pressupost.

Però, com que no només 
del TNC viu l’home, podem 
destacar dues obres més de la 
temporada, una de les quals, 
per cert, també és una crítica 
a la família, però no la del se-
gle XXI, sinó la de principi del 
segle XX a Anglaterra i, més 
concretament, la d’un ambi-
ent conservador i hipòcrita 
de sepulcres emblanquinats 
que Josep Maria Pou ha actu-
alitzat al Goya, encapçalant el 
repartiment de Truca un ins-
pector, un clàssic del segle XX 
de J. B. Priestley, amb un gran 
Carles Canut també. I al Bor-
ràs s’ha pogut veure Madame 
Melville, la primera incursió 
dramàtica d’Àngel Llàcer en 
un text que li té el cor robat. 
Una obra de Richard Nelson 
amb una immensa Clara Se-
gura i la revelació de Carlos 
Cuevas, el nen de Ventdelplà, 
que narra el dia, amb nit in-
closa, que en el París posteri-
or al 1968, en un ambient bo-
bo (bohemi i burgès), passen 
una professora de 40 anys i un 
alumne de 15... Tot molt Wo-
ody Allen.

El Camp Nou rep 
deu cops més 
espectadors que el 
Teatre Nacional

Catalunya és el país de La 
Cubana, Els Joglars, Trici-
cle, Comediants, La Fura dels 
Baus, Dagoll Dagom i de grans 
actors de teatre reconeguts a 
tot l’Estat, on tothom coneix 
algú que estudia a l’Institut del 
Teatre, i en què les sèries de 
sobretaula de TV3 actuen de 
planter i de star system que cre-
en un imaginari col·lectiu com 
el de qualsevol país normal. 
Catalunya és el país de Folch 

barCeLona// La Policia Naci-
onal i la Guàrdia Urbana van 
detenir ahir dues persones 
acusades de forçar a prostitu-
ir-se una menor de 17 anys. 
Els dos detinguts són un ro-
manès i un albanès i tots dos 
han ingressat a la presó acu-
sats dels delictes de tracta 
d’éssers humans, inducció a 
la prostitució i corrupció de 
menors.

Detinguts per 
forçar una menor

prostitució

LLeida// El Teatre Municipal-
Palau de Congressos La Llot-
ja ha estat guardonat amb un 
dels prestigiosos premis d’ar-
quitectura internacional que 
concedeix el Chicago Athena-
eum de reconeixement dels 
dissenys i les propostes arqui-
tectòniques més innovadores. 
Aquest és el segon guardó que 
rep La Llotja, després del De-
dalo Minosse.

premi de disseny per 
a la llotja de lleida

arquitectura

SitgeS // Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir ahir un jove 
amb nombrosos antecedents 
que va agredir un socorris-
ta que va intentar impedir-li 
que es banyés amb el seu gos 
en una platja de Sitges. Des-
prés es va barallar amb la po-
licia i va intentar fugir, pri-
mer nedant i després robant 
una embarcació pneumàtica 
d’un veler.

Detingut a la platja 
per dues agressions

successos

El raïm del segle III aC.

CaLafeLL// Els arqueòlegs de la 
Ciutadella Ibèrica de Calafell 
han descobert les restes d’un 
gra de raïm del segle III aC, el 
més antic que s’ha trobat mai 
a Catalunya. El descobriment 
suposa la recuperació d’una 
resta “excepcional i única’’, ja 
que és el fruit de raïm més an-
tic trobat, i a més, s’ha recupe-
rat el fruit sencer, amb la lla-
vor, la polpa i la pell. 

Descobert a calafell 
el raïm més antic 

arqueologia

barCeLona // Un total de 26 
empreses del sector del conei-
xement s’han instal·lat al dis-
tricte 22@ en el primer semes-
tre de 2011, gairebé les matei-
xes que durant tot l’any pas-
sat (27). Amb les noves incor-
poracions, el districte compta 
amb més de 1.500 empreses 
dedicades al sector del conei-
xement, que suposen 44.600 
llocs de treball.

El 22@ atrau el sector 
del coneixement

urbanisme

barCeLona// Adif va iniciar ahir la retirada de les peces més 
grans de la tuneladora Barcino, que va fer el túnel de l’AVE de 
l’estació de Sants fins a la Sagrera. Les primeres operacions 
consistiran en l’extracció de la roda de tall mitjançant trans-
ports especials que sortiran des del pou d’extracció, situat a la 
confluència d’Entença i Provença. La fase de retirada de les pe-
ces es prolongarà fins a final de setembre.

Retiren la tuneladora de l’AVE
infraestructures

Operaris preparant el desmantellament. josé colón
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