
La presència de Núria Espert a
la Sala Petita interpretant La casa
de Bernarda Alba es preveu com
un dels moments culminants del
nou curs del Teatre Nacional de
Catalunya. Però la programació,
amb vint-i-dues propostes escèni-
ques, té molts altres punts d’inte-
rès, i algunes de les obres faran gi-
ra, probablement, per les nostres
comarques.
�Andromaque, de Jean Racine.

Espectacle en francès i subtítols
en català amb el Théâtre des
Bouffes du Nord. El prestigiós di-
rector Declan Donnellan signa
un clàssic de Racine, una tragèdia
estrenada l’any 1667. Sala Petita.
Del 17 al 21 de setembre.
�Sombreros, de Phillippe De-

couflé i amb la Companyia DCA.
Homenatge al cinema en clau de
dansa contemporània. El títol dó-
na la pista: sombre héros, en fran-
cès ‘herois ombrívols’. Sala Gran.
Del 25 al 28 de setembre.
�La paz perpetua. José Luis

Gómez presenta una producció
del Centro Dramático Nacional i
el Teatro de La Abadía sobre un
text de Juan Mayorga, Premio
Nacional de Teatro l’any passat.
Una obra d’animals que parla de
l’ètica i la psicologia humanes. Sa-
la Petita. Del 2 al 12 d’octubre.
�Non Solum. Jorge Picó explica

que Sergi López li va trucar per
dir-li que tenia una idea: «ell sol a
l’escenari, xerrant amb si mateix
de temes existencials, sense esce-
nografia ni cap altre actor, cantant
boleros... I jo li vaig dir: i amb un di-
rector de veritat? I ell va respondre:
‘no, no, tu mateix’». El riure està
assegurat. Sala Tallers. Del 9 al 26
d’octubre de 2008.
�Aloma, de Mercè Rodoreda.

Musical de Dagoll Dagom sobre
l’adaptació teatral de Lluís Arca-
razo. Música i lletres d’Alfonso Vi-
lallonga. «És un projecte de la nos-
tra adolescència», afirma el direc-
tor Joan Lluís Bozzo, que afegeix
que «feia trenta anys que parlàvem
de portar-la a l’escenari». Amb Gi-
sela, Frauca, Gramaje, Sansa... Sa-
la Gran. Del 23 d’octubre al 4 de
gener.

�La Dama de Reus, d’Ambrosi
Carrión. El TNC rescata l’obra
d’un clàssic poc conegut de l’esce-
na catalana, la trajectòria del qual
es va interrompre per la guerra i
l’exili. El director Ramon Simó
explica que «en rellegir ‘La Dama
de Reus’ em vaig adonar que amb
la primera lectura m’havia perdut
alguna cosa. El text parla de com-
promís amb l’amor i la pàtria».
Amb Maria Molins de protago-
nista. Sala Petita. Del 6 de novem-
bre al 21 de desembre.
�El vestit nou de l’emperador,

de Hans Christian Andersen. No-
més quatre personatges en esce-
na en l’adaptació d’un clàssic de
la literatura infantil de tots els
temps. «L’emperador, dos sastres i
un narrador, i cinc músics en direc-
te, tot un luxe», explica Anna Llo-
part, directora d’un muntatge que
té gospel, rap, funk, jazz i òpera.
Sala Gran. Del 20 de novembre al
4 de gener.
�Rococó Bananas. Los Excén-

tricos fa dues dècades que fan
d’equilibristes, malabaristes i mú-
sics arreu del món. Un dels tres
pallassos, Pep Ventura, explica
que «revindiquem l’ofici de les èpo-

ques daurades. El circ també és per
als adults». Sala Tallers. Del 18 de
desembre al 4 de gener.
�Mort de dama, de Llorenç Vi-

lallonga. Adaptació de Marc Ro-
sich i Rafel Duran, que també di-
rigeix el muntatge. «Crec que és la
millor obra de l’escriptor mallor-
quí, encara que hi ha qui pensa que
és ‘Bearn’. Va descriure i ironitzar
sobre la societat que ell va conèixer,
aristocràtica i decadent». En el re-
partiment, Mercè Arànega, Eva
Barceló i Llum Barrera. Sala Peti-
ta. Del 21 de gener al 1 de març.
�Trueta. Concebut com un ho-

menatge a la figura del doctor Jo-
sep Trueta, «un català universal»,
Àngels Aymar dirigeix un mun-
tatge que ret homenatge «a la
gent que va fer la guerra a la guer-
ra». Sala Tallers. Del 30 de gener al
22 de febrer.
�L’inspector, de Nikolai Gògol.

Versió lliure de Jordi Galceran.
«Una de les grans comèdies clàssi-
ques de tots els temps», comenta
Sergi Belbel, director del muntat-
ge, que encapçala Lluís Soler.
«Parla de la corrupció política, un
tema que no mor ni sembla que ha-
gi de morir mai». Sala Gran. Del 4

de febrer al 12 d’abril.
�Pedra a pedra. Per als més pe-

tits de la casa, aquesta és una his-
tòria «contada només amb pedres,
ara que som en l’època dels iPods i
els ordinadors». El seu creador,
Tian Gombau, diu que l’especta-
cle, per al qual només hi haurà 75
butaques en cada funció, «tracta
de la intolerància i l’amistat». Sala
Tallers. Del 5 al 22 del febrer.
�Antílops, de Henning Man-

kell. Magda Puyo, directora de
l’obra, explica que «Mankell és
conegut com a autor de novel·la po-
licíaca, però també és un gran au-
tor teatral». Muntsa Alcañiz i Jor-
di Martínez interpreten el text
d’un escriptor que viu mig any a
Moçambic i que té «una relació
molt intensa amb l’Àfrica». L’obra
tracta de dos cooperants en el seu
darrer dia al continent. Sala Peti-
ta. Del 7 al 29 de març.
�Umbra, de Sergi Buka. El mag

torna al TNC, però aquest cop a la
Sala Gran. Buka defineix el seu
espectacle com «il.lusionisme to-
talment visual, amb jocs de mans,
ombres xineses i manipulació d’ob-
jectes». Sala Gran. Els dies 8, 15,
22 i 29 de març.

�Lleons. Personatges malalts
que no troben el seu lloc al món
en una història ambientada al Ra-
val barceloní que signa Pau Miró.
Sala Tallers. Del 12 de març al 5
d’abril.
�La nit més freda (veus a l’exi-

li). Setanta anys després de la cai-
guda de Barcelona en mans fran-
quistes, l’obra recorre l’experièn-
cia dels exiliats. «Vaig llegir ‘Els
darrers dies de la Catalunya repu-
blicana’, de Rovira i Vigili, i em va
arriba al cor», afirma la creadora
del muntatge, Teresa Vilardell.
Entre la literatura que dóna su-
port a la idea, els poemes de Les
Llunyanies, del manresà Joaquim
Amat-Piniella. Sala Tallers. Del 16
al 26 d’abril.
�La casa de Bernarda Alba, de

García Lorca. Sergi Belbel va pre-
guntar a Lluís Pasqual per què
portaven aquest clàssic a la Sala
Petita, i el director va respondre
que ho fan així «per transmetre la
sensació d’un món tancat i bar-
rat». La mítica Núria Espert és
Bernarda en una obra que va diri-
gir a Londres: «m’entusiasma te-
nir la gent tant a prop, no l’hi he
tingut mai. M’espanta i m’excita».
Rosa Maria Sardà, Marta Marco,
Clara Segura i Rosa Vila en un re-
partiment espectacular. Sala Peti-
ta, del 29 d’abril al 28 de juny. 
�La casa dels cors trencats, de

George Bernard Shaw. Josep Ma-
ria Mestres disposa d’un reparti-
ment estelar (Sílvia Bel, Pep
Cruz, Carme Elías, Pep Anton
Muñoz...) per portar a escena
«una fantasia a la manera russa
amb temes anglesos i universals».
L’obra tracta d’un món aristocrà-
tic a la deriva per la Primera
Guerra Mundial. Sala Gran. Del 7
de maig al 21 de juny.
�L’enigma. Santiago Sempere,

Tomeu Vergés i Montse Colomé
creen peces de dansa a partir de
l’obra de Víctor Català. «Es tracta
de captar i traduir amb el llenguat-
ge del cos la sensibilitat i la força de
l’obra de l’autora», explica Tomeu
Vergés. Sala Tallers. Del 14 al 31 de
maig.
�La troupe, circ a tot ritme. Una

mirada irònica sobre el nomadis-
me de la gran família del circ. Per
a tots els públics. Jardins. Del 16 al
31 de maig.
�Present vulnerable. Andrés

Corchero i Rosa Muñoz transpor-
ten la poesia de Feliu Formosa
(Cançoner, El present vulnerable),
sobre l’experiència de la mort de
la seva dona, al camp de la dansa.
Sala Petita. Del 9 al 19 de juliol del
2009.
�Eonnagata. Una de les prime-

res espases de la dansa, Sylvie
Guillem, en una exploració cor-
poral de la identitat sexual. El ca-
valler d’Éon va ser espia de Lluís
XV i va usar el transvestisme per
ocultar la seva personalitat. Sala
Gran. Del 15 al 18 de juliol.

Teatre, principalment, però
també dansa i circ. La nova
temporada del TNC pro-
met emocions fortes amb la
presència de Núria Espert
fent de Bernarda en el pri-
mer Lorca produït per la
institució que vetlla pel tea-
tre públic del país. Però hi ha
vint propostes més de quali-
tat, per a tots els gustos i tots
els públics
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Foto de grup amb actors i directors dels espectacles que es podran veure aquesta temporada al TNC

ESCENA

L’any de la vella dama Núria Espert
Els espectacles del nou curs del Teatre Nacional de Catalunya, explicats pels seus protagonistes
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ENTREVISTA �Montse Colomé. Coreògrafa

La coreògrafa Montse Colo-
mé va dirigir l’espectacle inau-
gural del Kursaal de Manresa,
el febrer de l’any passat. Actual-
ment, manté el contacte amb la
gent d’El Galliner i ha vingut a
Manresa un parell de vegades a
gaudir del nou teatre com a es-
pectadora.

–Què prepara pel TNC?
–La Sol Picó ens va demanar a

tres coreògrafs una peça de vint o
vint-i-cinc minuts sobre allò que

ens inspira Victor Català per a
l’espectacle ‘L’enigma’. Tenim
carta blanca per tractar la seva
obra, la seva persona o aquell as-
pecte que creguem més conve-
nient. Cadascun dels tres coreò-
grafs disposem de tres ballarins i
d’un músic en directe. M’agrada
molt retrobar-me amb Santiago
Sempere i Tomeu Vergés, amb
qui vaig coincidir a l’Institut del
Teatre, a París. Tenim les matei-
xes arrels.

–En quin aspecte de l’obra de
Català s’inspira vostè?

–En la paraula. Hi ha molts
mots de les seves novel·les que no
coneixia, i per a mi tenen un so
molt especial. És qüestió de po-
sar-hi moviment, saber com es
pot ballar aquesta sonoritat.

–Quin record té del seu pas
pel Kursaal?

–Vaig gaudir molt i tinc molt
bon record de tot l’equip d’El Ga-
lliner.

«Guardo molt bon record d’El Galliner»


