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Programació de la pròxima temporada

Els joves assalten el TNC
3La Sala Gran acollirà obres d’Albert Espinosa, Jordi Casanovas, Marc Rosich i Pere Riera 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

S
ergi Belbel juga fort en la 
seva última temporada al 
capdavant del Teatre Naci-
onal de Catalunya (TNC). 

S’acomiada apostant per quatre jo-
ves asos de la dramatúrgia catalana 
que presentaran les seves obres a la 
Sala Gran: Albert Espinosa, Jordi Ca-
sanovas, Marc Rosich i Pere Riera. Els 
clàssics quedaran aquest curs rele-
gats a la Sala Petita. El director del te-
atre públic va justificar ahir la juga-
da recorrent a la memòria. «Fa 15 
anys, quan vaig entrar per primera 
vegada a la sala per veure L’auca del se-
nyor Esteve, em vaig quedar impressi-
onat per les dimensions de l’escena-
ri. Vaig pensar que mai cap autor viu 
català podria estrenar-hi una obra. 
Era massa gran. O nosaltres massa 
petits».

 El temps li ha donat la raó: durant 
tres lustres només Josep Maria Benet 
i Jornet va poder rebre l’aplaudi-
ment de la magna platea amb Olors. 
Ningú més. Ara, subratlla Belbel, la 
dramatúrgia catalana sí que està a 
l’altura. «Els nostres autors ja no te-
nen res a envejar als de cap altre pa-
ís, són tan bons com els anglesos, 
francesos o italians». 
 
COMIAT AMB ‘LA BÊTE’ / No obstant, serà 
un  novaiorquès, David Hirson, qui 
farà pujar el teló de la Sala Gran el 4 
d’octubre. El mateix Belbel dirigirà 
La Bête, homenatge a les taules que 
confronta el teatre culte i el popular. 
Una transvestida Anna Lizaran es fi-
carà a la pell de la bèstia (un còmic de 
carrer) i Jordi Boixaderas encarnarà 
Molière, el contrapunt il·lustrat. «El 
text reflecteix el debat que provoca 
aquesta sala: s’ha de fer teatre culte 

però també popular; que no sigui 
avorrit per enganxar els 900 especta-
dors per sessió». 
 Per Nadal, la sala obrirà les seves 
portes al món groc d’Albert Espino-
sa. L’autor de Polseres vermelles, que 
aquest estiu treballarà amb Steven 
Spielberg per a l’adaptació hollywo-
odiana de la sèrie, estrenarà Els nos-
tres tigres beuen llet, una comèdia cen-
trada en les relacions pares-fills.  
 Jordi Casanovas li prendrà el re-
lleu el 21 de febrer per presentar una 
renovada versió d’Una història catala-
na, un dels grans èxits del projecte 
T-6. El 8 de març l’incombustible i 
polifacètic Marc Rosich, assidu al 
TNC com a adaptador, s’estrenarà 
com a autor amb el musical La dona 
vinguda del futur, amb partitura de 
Guille Milkyway (ànima de La Casa 
Azul) i una irònica mirada a l’aliena-
ció davant el televisor.

 Del futur còmic i musical al pas-
sat tràgic. Barcelona, la posada de 
llarg de Pere Riera, seguirà a partir 
de l’1 de maig els passos de dues do-
nes separades per l’amor d’un home 
i el destí d’una pàtria, amb el teló de 

porada, ha confiat en el prestigiós 
coreògraf Philippe Decouflé, que el 
2006 ja va delectar la platea amb 
l’exquisida Sombreros. Ara torna amb 
Panorama, una recopilació dels mi-
llors moments del seu repertori. La 
bellesa, plasticitat i imaginació es-
tan assegurades. 

ELS CLÀSSICS, A LA SALA PETITA / Els clàs-
sics, habituals inquilins de la Sala 
Gran, ocuparan aquest curs la Peti-
ta. Àlex Rigola presentarà l’11 d’oc-
tubre la seva versió de Macbeth i 
Ferran Madico dirigirà Quan esperem 
entre els morts, l’última peça de Hen-
rik Ibsen. Ramon Simó, el nou direc-
tor del Grec, portarà a escena Ball de 
titelles, de Ramon Vinyes, una «comè-
dia berlanguiana amb tocs de Iones-
co i l’absurd», va anunciar Belbel. Es-
crita a principis del segle XX, la di-
vertida acció transcorre el dia de 

fons de la sagnant guerra civil. Belbel 
va valorar el repte del creador de 
Lluny de Nuuk i Desclassificats, i va au-
gurar que la seva proposta  «marcarà 
una fita en el nostre teatre».
 Per tancar amb brillantor la tem-

Sergi Belbel dirigirà  
Anna Lizaran i Jordi 
Boixaderas a ‘La   
Bête’, i Àlex Rigola 
presentarà ‘Macbeth’ 

EL GRAN SALT 3 D’esquerra a dreta, Albert Espinosa, Pere Riera, Marc Rosich i Jordi Casanovas, tots menors de 40, que s’estrenaran a la Sala Gran del TNC. Presentaran, respectivament: la 
comèdia ‘Els nostres tigres beuen llet’, la tragèdia ‘Barcelona’, el musical ‘La dona vinguda del futur’ i ‘Una història catalana’, que torna renovada després de triomfar a la Sala Tallers.

CARLOS MONTAÑÉS


