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CULTURA I SOCIETAT

El futur director del Teatre Na-
cional de Catalunya, Xavier Al-
bertí, creu que Catalunya ha d’a-
profundir en la seva tradició teatral
més popular, segons que va dir ahir
després de la signatura del con-
tracte programa entre el Departa-
ment de Cultura, la institució tea-
tral i el propi Albertí.

Aquest programa, que està lligat
al contracte del creador lloretenc
com a nou director artístic, estarà
vigent entre el 2013 i el 2017 i es-
tableix, entre d’altres aspectes,
que les despeses mai han de su-
perar els ingressos.

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va assenyalar que «se-
ria una frivolitat» concretar ara la
quantitat que la Generalitat apor-
tarà al pressupost del TNC perquè
«estem en un moment excepcio-
nal» i el Govern «no sap el marc de
referència de l'any que ve».

Mascarell va apuntar que en la
proporció del pressupost aporta-
da per l’administració pública i la
de la taquilla, «si alguna partida
baixa, hauran de pujar les altres
partides», tot recordant però que
el TNC «està buscant patrocina-
dors i nous públics».

Mínim de 16 obres anuals
Xavier Albertí, que començarà a
exercir les seves funcions a la tem-
porada 2013-2014, pretén que el
TNC «continuï sent un teatre de re-
ferència» i «afavoreixi la idea de
pertànyer a un col·lectiu».

Per aconseguir aquests objec-
tius, el dramaturg nascut a Lloret
de Mar pretén actuar en quatre lí-
nies: el patrimoni teatral català
més popular, l’autoria catalana
contemporània, la investigació en
arts escèniques i la projecció in-
ternacional.

«Hem d’alimentar les arrels per-
què els fruits neixin forts», va dir Al-
bertí, que acaba d’inaugurar una

exposició sobre el teatre de prin-
cipis del segle XX al Paral·lel bar-
celoní i creu que fins ara Catalunya
«no ha sabut revisitar tot aquest
patrimoni de primera magnitud».

Albertí també es va referir a la
crisi i va subratllar que no han de
perdre «ni un sol espectador, per-
què un espectador menys és un
ciutadà menys». En aquest sentit,
Mascarell va assegurar que durant
setembre i octubre la xifra d’es-
pectadors teatrals ha baixat un 30
per cent a Catalunya. «La crisi ens
ho està posant molt difícil», va re-
conèixer Albertí, que defensa que
cal «crear processos discursius es-
cènics no segrestats per la crisi».

El contracte signat ahir marca  la
necessitat que el TNC s’autofi-
nanci en un 30 %, com a mínim; la
posada en escena d’un mínim de
16 espectacles anuals; oferir com
a mínim 440 representacions anu-
als; aconseguir almenys 135.000
espectadors anuals, i tenir una
ocupació mínima del 65 %.
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Xavier Albertí aposta
per revisitar la
tradició popular del
teatre català al TNC

El nou contracte del teatre marca que les
despeses no poden superar els ingressos


El lloretenc Xavier Albertí.

ANIOL RESCLOSA

El pressupost actual a mantenir
Segons Mascarell, el TNC «hauria de
mantenir» els 12 milions i mig amb
els quals compta ara, dels quals 8,5
provenen de l’administració pública, i
la resta de la venda d’entrades.

12,5 MILIONS D’EUROS

LA XIFRA

Els arqueòlegs han desenterrat
dos cranis al jaciment d’Ullastret
que demostren que els ibers feien
decapitacions rituals. Tots dos cra-
nis estan travessats per un clau de
grans dimensions i han aparegut
en un dels carrers principals del ja-
ciment, al costat de cinc més. Se-
gons els arqueòlegs, els antics
ibers que habitaven a l’oppidum
del Puig de Sant Andreu els exhi-
bien en un lloc públic com a tro-
feu de guerra. 

Aquesta troballa es troba entre
les més ben conservades d'Euro-
pa i té escassos precedents a Ca-
talunya. En concret, fins ara s’han
trobat tres cranis més; un a prin-
cipi del segle XX a Santa Coloma
de Gramenet, i dos més travessats
per una espasa al mateix jaciment
baixempordanenc.

Els dos cranis que demostren el
tractament ritual estan travessats
per un clau de grans dimensions,
i a l’època del poblat ibèric s'exhi-

bien fixos en un lloc públic com a
trofeus de guerra. La descoberta
confirma que els ibers de l’actual
zona catalana feien decapitacions
rituals, seguint així una tradició d’o-
rigen celta que descriuen dife-
rents fonts literàries antigues (com
Diodor de Sicília, Estrabó i Livi).

A banda de pel seu excepcional

estat de conservació, les restes
d’Ullastret són importants per-
què se’n tenen molt pocs prece-
dents al nostre país. 

Ara aquest conjunt passarà a in-
tegrar el fons del Museu d’Ar-
queologia de Catalunya, formant
part d’una col·lecció sense pa-
ral·lel a la resta de la península.
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Dos cranis travessats per un
clau proven que a Ullastret
hi feien decapitacions rituals

Dins un conjunt excepcional de set calaveres molt ben conservades,
dues haurien estat exhibides a l’«oppidum» com a trofeus de guerra


Els dos cranis d’Ullastret que demostrarien els rituals de decapitació.
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Un cicle a Olot reflexiona sobre
la relació Catalunya - Espanya 

El Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca organitza, en
col·laboració amb la Cambra de
Comerç de Girona, Estelada 2014,
EURAM Garrotxa i Òmnium Cul-
tural Garrotxa, el cicle de xerrades
Catalunya i els Reptes del segle
XXI, amb la temàtica de les rela-
cions entre Catalunya i Espanya.

Les conferències es faran els
divendres a les 19.00 a l’Orfeó Po-

pular Olotí. Els ponents seran
Marcelino Iglesias (30/11) Pau
Caparrós (14/12), Joaquim Co-
ello (11/12), Francesc Valls (8/2),
Antoni Puigverd (8/3), Guillem
López (12/4) i Ferran Requejo
(10/5). El cicle es tancarà el 31 de
maig amb una taula rodona mo-
derada pel periodista Jordi Casas,
on participaran Joan Manuel Tres-
serras, Muriel Casals i Juan José Ló-
pez Burniol. 
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