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El centre aposta per coproduir amb el teatre privat i públic
El TNC amplia el seu camp d’acció
ARTS ESCÈNIQUES I ACORD

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

El Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC) no només es-

trenarà nou director l’any que ve,
també comptarà amb un nou con-
tracte programa, o més ben dit, amb
un programa marc de treball, que,
segons el conseller delegat del cen-
tre, Joan Francesc Marco, no liquida
els objectius generals fixats fins al
moment, però sí que flexibilitza al-
gunes de les seves propostes. A sa-
ber: davant la «rigidesa» de l’ante-
rior document, les xifres i objectius
del contracte es presenten com a
orientatius i s’hauran de ratificar ca-
da any. Així, com ja s’havia anun-
ciat, el nombre d’espectacles es re-

dueix de 20 a uns 15 a 18 per any,
sense renunciar al nombre de ses-
sions que estableix el vigent contrac-
te programa que les fixava en 450.
Així, cada muntatge comptarà amb
un temps d’exhibició més llarg.

Més novetat suposa en el progra-
ma marc la política de coproduc-
cions que el TNC es planteja realit-
zar, preferentment amb el sector
públic de la resta d’Espanya i de
l’àmbit internacional, però també
amb companyies privades. Les obres
del teatre que hagin obtingut un
gran èxit podran optar a una reposi-
ció –aquest va ser el cas aïllat de La
caiguda, d’Albert Camus, que ara es
portarà a norma– però també –se-
gu int l ’ exemple de l s tea t res
britànics– ser cedits al sector privat

per a la seva explotació posterior.
La ja anunciada política de des-

centralització del TNC, es concreta
en uns «moderats» 50 bolos. «Ens
plantegem aquest màxim per no
competir amb els petits i mitjans
teatres privats que depenen de les
gires», justifica.

q OBJECTIUS ECONÒMICS
Respecte al pla econòmic, l’actual
document es desprèn de l’obligació
d’aconseguir uns ingressos propis
concrets –l’objectiu serà fixat any a
any–, mentre que les previsions
d’ocupació se situen en un 65% a
70%, molt per sota de l’ocupació real
de l’any passat, que va ser superior
al 80%.

Una altra de les novetats del docu-

ment és la cessió que el TNC farà
dels seus espais a companyies i em-
preses teatrals per realitzar assajos.
Seria el cas de la Sala Tallers, que no
es tancarà del tot a l’exhibició, com
s’havia especulat, ja que l’any que ve
Ariel García Valdés hi presentarà
una versió del Ricard III, de Carmelo
Bene.

Mentrestant, el TNC té entre les
seves assignatures pendents el canvi
de la seva personalitat jurídica, ja
que actualment és una societat
anònima. «No és el model més ade-
quat –argumenta Marco– perquè
l’objectiu principal del TNC no és
guanyar diners». Marco supedita
aquesta decisió a la futura creació
de l’ens de teatre públic, ara que el
futur del Lliure s’ha clarificat des-
prés de la creació d’un consorci.
Tampoc es concreta cap acord de
col.laboració amb el Liceu. «No sem-
bla el millor moment per fer-ho»,
diu Marco en relació amb el dèficit
reconegut pel coliseu.<33 Joan Francesc Marco.

Simfònica, discotequera i sardanista
Isabel Pantoja canta
el cap de setmana
amb l’Orquestra de
Moldàvia al Palau de
la Música

Reportatge

c

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

Isabel Pantoja no té pa-
rangó. Ha sublimat la co-

pla a dalt, de cap a cap, parafrase-
jant la seva tornada de Dónde el co-
razón me lleve. No en va el gran Ra-
fael de León li va deixar anar, abans
de morir, «tu seràs l’últim mohicà»
d’un gènere que ella oneja, diu,
«com si fos una bandera». La tona-
dillera, que ja es va convertir en una
casta diva absoluta al Liceu, remata
aquest cap de setmana una gira
simfònica a Barcelona, amb 52
músics de l’Orquestra Nacional de
Moldàvia. La triple cita –divendres,
dissabte i diumenge– serà al Palau
de la Música i servirà per recollir els
concerts en un disc i un DVD que
publicarà per Nadal.

María de la O, La zarzamora, Suspi-
ros de España, Capote de grana y oro,
Yo soy esa, Tengo miedo, Limosna de
amores, Francisco Alegre i olé... Així
serà el seu repertori. Tot coples (més
de 12 títols), amb el seu rumb brau
habitual, però amb «el lirisme» afe-
git «dels violins» de la formació clàs-
sica. El resultat: «Un èxit rotund, des
del 10 d’abril que vaig debutar a
Màlaga, ha sigut triomf rere triomf».

q ENLAIRE
Segons sembla, l ’entesa entre
aquests mestres solistes de l’ex-
república soviètica i la folklòrica se-
villana ha estat «total». No importen
els molts quilòmetres que separen
Moldàvia d’Andalusia. Ni que pels
faristols dels instrumentistes hi ha-
gin desfilat pocs pentagrames de co-
ples. Pantoja, amb el seu intermina-
ble vestit de cua, va dir que són ca-
paços de dur-la «enlaire».

I mentre la intèrpret de Triana
vesteix de gala el seu cançoner es-
quinçat, l’escena alternativa va i la
recicla com una diva de les pistes de
ball. «No havia pensat mai que la
meva veu sonaria a les discote-
ques», va admetre, entre rialles.
Doncs sí senyor. El duo de remescla-
dors Pumpin’ Dolls (Juan Belmonte
i Aber Arana) ha aconseguit que les
seves racials lletres sonin a ritme de
house i dance. «¡Però quin art que
tenen!». Són les tecnocoples. I algu-
nes no tenen desperdici, com el
tall número cinc: Que se busquen a
otra - Antipaparazzi Mix. Una anima-

da manera d’exorcitzar els seus pit-
jors dimonis.

La guerra que ella i la seva pare-
lla, l’exalcalde de Marbella, Julián
Muñoz, mantenen amb la premsa
del cor sembla no tenir fi. Ahir, en
un restaurant de Barcelona, gairebé
s’embranquen amb un periodista te-
levisiu que es va entestar a fer-li a la
cantant preguntes personals. La
reacció de Muñoz no es va fer espe-
rar i va acabar disparant-li una ràfe-
ga de preguntes –«¿com està la teva
mare?, ¿com està la teva nòvia?, ¿li
ets fidel?»– perquè provés la seva
pròpia medicina. El respecte és un

vocable que desconeixen certs mer-
cenaris de la informació. «El proble-
ma és que molts dels que fan de
periodistes no ho són en realitat»,
es va queixar després Pantoja.

La cantant va anunciar que arren-
carà per ranxeres i que està prepa-
rant una gira a l’altre costat de
l’Atlàntic amb el temperamental
Juan Gabriel. Va recordar que a l’Ar-
gentina l’anomenen la «idola». Així,
amb a final. I que ella és l’«única es-
panyola» que ha estat «nominada a
un Grammy, però no dels llatins,
sinó dels americans». No obstant, i
malgrat els seus molts èxits en
tantíssimes places, encara hi ha dos
teatres que se li resisteixen: el Real,
de Madrid, i l’Olimpia, de París. «Jo
et portaré fins allà», li va prometre
Muñoz.

q POLÍTICA I MÚSICA
La veritat és que, a aquestes altures,
ja no hi ha qui pari Isabel Pantoja.
Una prova més. Dos regidors d’ERC
es van enfrontar en un ple munici-
pal a Torroella de Mongrí amb el re-
gidor de turisme perquè la tonadille-
ra actuarà a la platja de l’Estartit el
17 de juliol. En realitat, es tracta
d’una iniciativa privada, ja que és
un empresari de Barcelona que, per
tercer any consecutiu, regala un
concert al poble. Però aquesta vega-
da l’elegida per pujar a l’escenari no
ha estat del gust de tots. Els polítics
es queixen que «s’està fomentant
una cultura» que no és la seva.
«Doncs jo els cantaré i els ballaré
una sardana», va contestar Pantoja,
divertida. «No hi ha cap artista en
aquest país que li canti amb tanta
passió com jo a una catalana. Aquí
s’han oblidat que Carmen Amaya
era catalana, mentre que jo li ploro
tots els dies amb Aquella Carmen,
una sambra que, per cert, té aires
de sardana», va alliçonar, taral.le-
jant la peça. «¡Que poca memòria
que tenen! És com si no deixessin
cantar Serrat a Andalusia. ¡Ja n’hi
ha prou de ficar la política en la
música!».<

33 La cantant Isabel Pantoja i el radiofonista Justo Molinero, ahir, a Barcelona.

Les tecnocoples
«NO VAIG PENSAR MAI
QUE LA MEVA VEU
SONARIA A LES
DISCOS», ADMET.

Polèmica
«DONCS ALS D’ERC
JO ELS CANTARÉ I
ELS BALLARÉ UNA
SARDANA»

GUILLERMO MOLINER


