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La comèdia T-error sobre un autor
bloquejat per l’encàrrec del TNC,
una autoparòdia de Jordi Oriol,
encapçala la llista d’estrenes de la
rentrée. La temporada arrenca
amb comèdies i textos clàssics.

na per començar els assajos amb els
intèrprets. Al final, T-error mescla
la crisi creativa del protagonista i la
de la seva família, una mena de tú-
nel del terror vampíric que li serveix
per parlar del seu ofici, de la vani-
tat i la por del creador, de la funció
del teatre i la sensació que mai res
pot ser original al cent per cent.

Comèdies incorrectes
L’autoparòdia d’Oriol al TNC és una
de les primeres estrenes d’un any en
què la comèdia serà protagonista.
Tres exemples: Burundanga, la pri-
mera comèdia sobre ETA, de Jordi
Galceran, ja té quasi totes les entra-

des exhaurides a la Sala FlyHard
aquest gener. Al Condal hi torna Po-
líticament incorrecte, un vodevil de
manual –amb embolics polítics i de
faldilles–, del mestre anglès del gène-
re Ray Cooney i dirigit pel membre
del Tricicle Paco Mir. I Carol López
ha escrit i dirigirà a La Villarroel Res
no tornarà a ser com abans, una his-
tòria d’amors i dilemes amb dues pa-
relles a punt de deixar de ser joves.

Clàssics i inconformistes
Si les comèdies han de combatre el
mal humor de la crisi, els grans au-
tors clàssics poden contribuir a en-
tendre-la. Aquest gener ocuparan la

cartellera els textos combatius de
Maksim Gorki i el seu retrat d’Els
baixos fons, al TNC a càrrec de Car-
me Portaceli, i el Quit de Peter
Handke, un al·legat en contra dels
mecanismes del capitalisme que po-
sarà en escena Lluís Pasqual al Lliu-
re amb un repartiment esfereïdor:
Eduard Fernández, Andreu Benito,
Nora Navas, Jordi Bosch, Jordi Boi-
xaderas, Boris Ruiz i Míriam Iscla. I
es llançarà l’ham a autors clàssics
com Henrik Ibsen (David Selvas di-
rigirà Hedda Gabbler, interpretada
per Laia Marull al Lliure) i Anton
Txékhov (que passarà per la Sala
Atrium amb Les tres germanes).

Obres no convencionals
Les obres que barregen els llenguat-
ges escènics són l’altre gran capítol
d’estrenes de la rentrée. És el cas de
Tots aquests dois, l’homenatge do-
cumental i musical de Pep Tosar al
cantautor i escriptor mallorquí-gui-
neà Guillem d’Efak, al Círcol Maldà.
Mon Brel també continuarà portant
més enllà del Ne me quitte pas els es-
pectadors de l’Almeria Teatre.

La coreògrafa Mar Gómez s’ha
fusionat amb l’acròbata Ignasi Gil
per estrenar l’engranatge perfecte
Perdiendo el tiempo al Mercat de les
Flors. I La Seca instal·larà un men-
jador domèstic en una de les seves
sales: s’exhibirà a un pam dels vo-
yeurs l’íntima relació d’una parella,
una obra que Iván Morales ha titu-
lat Sé de un lugar.e

LAURA SERRA
BARCELONA. El Teatre Nacional
l’ha espifiada. Va confiar en un au-
tor jove alternatiu per participar en
el projecte d’impuls a l’autoria cata-
lana T6 i ara el nano no se’n surt.
S’acosta l’estrena i no hi ha mane-
ra que entregui un text. Els actors
estan que trinen. I ell sent terror.
Aquest panorama angoixant és fic-
ció i és realitat. Jordi Oriol s’ha ba-
sat en el seu bloqueig creatiu per es-
criure l’obra que encetarà l’any al
TNC aquest dijous, un T6 que es diu
T-error, un divertit joc de paraules
propi del director d’obres com Ho-
me-natja i Un tal ímpetu vital, cre-
ades amb la companyia IndiGest.

Aquest cop el repte era diferent:
un encàrrec, a la Sala Tallers del
TNC i amb un equip en part innego-
ciable: l’efectiva companyia T6,
amb cinc actors com ara David Vert,
Àngels Poch i Oriol Genís, i dos més
que ha escollit Oriol, Carles Pedra-
gosa i Jordi Santanach. “Em vaig
trobar intentant tenir un text aca-
bat i m’era impossible fer-ho sol a
casa, em vaig bloquejar”, explicava
ahir. Aquest problema, “la por a l’er-
ror que causa terror”, va ser l’espur-
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Una obra de ‘T-error’ enceta la ‘rentrée’
La comèdia de Jordi Oriol al TNC obre un any que ve carregat de comèdies i de clàssics combatius

Un autor bloquejat i altres espècies en crisi
01. El protagonista de T-error és un autor que es veu incapaç d’escriure un encàrrec per al Teatre Nacional. DAVID RUANO

02. Sé de un lugar planta un menjador i una relació privada en una sala de La Seca. LA SECA

03. Dolo Beltrán i Olalla Moreno, actrius sorpresa de l’última comèdia de Carol López, Res no tornarà a ser com abans, a La Villarroel. DAVID RUANO
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Espert i Flotats llegeixen cartes de l’exili al Lliure

“Una nit de lluna plena / tramun-
tàrem la carena, / lentament, sen-
se dir re... / Si la lluna feia el ple /
també el féu la nostra pena”. Les
Corrandes de l’exili que va escriure
Joan Oliver encetaran la sessió de
Cartes lliures d’aquesta nit. Les
lectures dramatitzades del Teatre
Lliure estan sent un dels èxits in-
contestables de la temporada.
Aquesta nit serà el torn de dues
veus excepcionals: Núria Espert i
Josep Maria Flotats faran el far-
cell i pujaran al teatre de Montjuïc
per llegir els testimonis literaris
d’una esquerda, textos escollits
per Pau Carrió que sonen tan pro-

pers com cruels: la carta plena de
por i incertesa de Joan Sales a Mà-
rius Torres tot just al gener del
1939, l’arribada d’Agustí Bartra al
camp de concentració de Perpinyà
que descrivia a Carles Pi i Sunyer,
el trajecte de Mercè Rodoreda en
tren fins a París, els poemes de la
Pell de Brau de Salvador Espriu, la
trobada de Carles Riba amb Anto-
nio Machado dins de dues ambu-
làncies militars que els van acostar
a la frontera, la carta pidolant aju-
da econòmica de Pompeu Fabra a
Josep Tarradellas, a qui Rovira i
Virgili desitjava un bon desè Nadal
des de l’exili. Tot just era el 1948.

Capitalisme
‘Els baixos
fons’ de Gorki
i ‘Quit’ de
Handke,
dos textos
contra la crisi


