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JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
otser les relacions
polítiques entre els
governs de Madrid
i Barcelona no pas-
sen pel seu millor
moment, però no

passa pas elmateix amb les relaci-
ons culturals, on els ponts esman-
tenen intactes. “No és que no hi
hagi cap fractura, és que no hi ha
ni tan sols una esquerda”, afirma
contundent el director del Lliu-
re, Lluís Pasqual. I la cartellera te-
atral madrilenya d’aquests dies,
de tota la temporada, sembla que
li dóna tota la raó: ni més ni
menys que els quatre principals
teatres públics de la ciutat progra-
men en aquests moments obres
dirigides per catalans.
Avui s’estrena al Centro Dra-

mático Nacional El viaje a nin-
guna parte, de Fernando Fernán
Gómez, dirigit per Carol López
(Barcelona, 1969), autora de Ger-
manes i fins fa poc directora de la
sala Villarroel de Barcelona. Però
és que des de fa uns dies Lluís
Pasqual dirigeix, amb un gran
èxit,El caballero deOlmedo al Te-
atro Pavón amb actors de la jove
companyia del Lliure i de la Jo-
ven Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico. I Àlex Rigola dirigeix
El policía de las ratas a La Abadía,
protagonitzada per AndreuBeni-
to i JoanCarreras. I, tot just quan
s’acabi aquesta obra, també a La
Abadía arriba La punta del ice-
berg, dirigida per... Sergi Belbel.
A més, als Teatros del Canal
Albert Boadella dirigeix Arturo
Fernández a Ensayando Don
Juan. I a tot això s’hi ha d’afegir
que Jordi Galceran té a la carte-
llera de Madrid El crédito –amb
un gran èxit i protagonitzat per
Carlos Hipólito i Luis Merlo– i
Burundanga, que fa tres tempora-
des que és a la cartellera. I que
dimecres es va estrenar a les
Naves del Español Picasso versus
Dalí, una obra de Fernando
Arrabal en què l’enigmàtic Dalí
és Roger Coma.

I la llista, fins ara, d’aquesta
temporada encara és més llarga:
durant aquestsmesos, Oriol Brog-
gi ha dirigit Tirano banderas a
l’Español, un teatre on JulioMan-
rique va fer cap amb la gira deRo-
berto Zucco i on fa ben poc que
Xavier Albertí ha triomfat esgo-

tant totes les entrades amb la se-
va versió de Tierra de nadie de
Harold Pinter, amb Lluís Homar
i JosepMaria Pou. I a La Abadía,
el teatre dirigit per José Luis Gó-
mez, la presència catalana ha es-
tat incessant: Rigola va començar
dirigint Maridos y mujeres de
Woody Allen, després va arribar

Vicky Peña amb El diccionario,
més tard Sergi López i Jorge Pi-
có amb 30/40 Livingstone, des-
prés Distancia siete minutos de
Titzina teatre, ara hi ha Rigola i
Belbel i tancarà el curs Núria Es-
pert amb La violación de Lucre-
cia. A més, Josep Maria Mestres
està assajant La cortesía de Espa-
ña de Lope de Vega amb la Joven
Compañía Nacional de Teatro
Clásico –s’estrena el 3 d’abril al
Matadero– i CarmePortaceli diri-
girà des del 8 demaig un altre Lo-
pe per a la Compañía Nacional
de Teatro Clásico (CNTC), Las
dos bandoleras, en una versió de
Marc Rosich i amb escenografia
d’un altre català, Paco Azorín.
De fet, ni més ni menys que

tres de les quatre úniques produc-
cions de la CNTC d’aquest any
les dirigeixen catalans. Lluís Pas-
qual, responsable d’El caballero
de Olmedo, diu que “és perfecta-
ment normal, però m’agradaria
saber què passaria si fos al revés,
si jo presentés una temporada al
Lliure amb un 75% de directors
de Madrid”. “En tot cas, allà no
passa res, és així i sempre ha es-
tat així”, assenyala, i diu que hi
ha èpoques de més i de menys
concentració. “Als anys 30 Enric
Borràs i Margarida Xirgu tenien

companyia pròpia a Madrid. Jo
hi vaig dirigir el María Guerrero,
abans el va dirigir Núria Espert,
abans Adolfo Marsillach... I Ma-
rio Gas va dirigir l’Español. I això
sense tenir en compte la plantilla
d’actors catalans que hi van per-
quèhi ha cinema i sèries de televi-
sió. Però és veritat que hi ha més
intercanvi en aquestmoment per-
què la gent del teatre ha tingut
una visió molt positiva davant la
crisi i ningú no s’ha esporuguit:
hemperdut llocs de treball, bolos
i gires, però hem buscat soluci-
ons col·lectives i solidàries. La cri-
si ha impulsat les coproduccions,
com El caballero de Olmedo, amb
actors del Lliure i de la CNTC.
Separadament, no ho hauríem
pogut fer ni ells ni nosaltres. Ens
hem de trobar. A més a Catalu-
nya tenim l’avantatge que ens
podem autotraduir al castellà”,
afirma Pasqual.
Per la seva banda, Sergi Belbel,

que està acabant els assajos deLa
punta del iceberg a La Abadía, ex-
plica una anècdota significativa:
a la roda de premsa de la tempo-
rada, comque lamajoria d’espec-
tacles eren de catalans, José Luis
Gómez, el director del centre,
s’havia preparat una resposta per
a la gairebé segura pregunta dels

periodistes. Però ningú no ho va
preguntar. Belbel, que dirigeix a
LaAbadía una obra del canari An-
tonio Tabares –a qui augura una
llarga carrera– que tracta un te-
ma molt actual –una empresa on
la reducció de plantilla fa que els
que queden hagin de suportar
una enorme quantitat de treball i

LOPE AMB ACCENT CATALÀ

Directors catalans
acaparen les obres de
la Compañía Nacional
de Teatro Clásico

LLUÍS PASQUAL

“El teatre de Madrid
i el de Barcelona avui
es necessiten més,
sols podem fer menys”

LA ABADÍA, ANY CATALÀ

Rigola, Belbel, Espert,
Vicky Peña, Sergi
López o Titzina han
omplert la temporada

LES CLAUS DEL BON MOMENT

Hi ha moltes més
coproduccions i el
teatre català a Madrid
té fama i tradició

Les bones relacions culturals entre Barcelona i la capital d’Espanya

Teatrecatalàa

El pont cultural, més viu quemai, amb Pasqual,
Rigola, Belbel i Carol López a la cartellera

Cultura

MADRID

El caballero
de Olmedo
Teatro Pavón
Director: Lluís Pasqual
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Quien dice mucho eso
de “Dios proveerá”
tiene su dinero en Suiza.

Hi haurà una nova versió.
Alexandre, últim muntatge,
a partir del 3 de juny. #Alexander

Sí, sabemos que tarde o temprano
derogaremos su ley, pero
el sufrimiento que provocarán
hasta entonces será irreversible.

Feliu Ventura Cantant

Per què hauria d’haver mort
el punk si encara mana
Margaret Thatcher?

#tuitsdecultura Pablo Carbonell Cantant
@Carbonellsg

Oliver Stone Director de cinema

una gran pressió, cosa que acaba
portant al suïcidi diversos emple-
ats–, assenyala que el teatre cata-
là és especialment estimat a Ma-
drid pels aficionats, “com si tin-
gués un valor afegit”. “No havia
muntat res aquí des de l’any
2002, però perquè vaig estar diri-
gint el TNC, no perquè nom’arri-
bessin moltes ofertes. És un se-
nyal de normalitat. Per mi el tea-
tre sempre ha estat una cosa con-
trària a les fronteres, cosa que no
vol dir que em carregui res, per-
què això és independent que tin-
guem un Estat o no. El teatre el
vols fer per a tot elmón des de les
teves arrels, els teus costums i la
teva idiosincràsia”.
Per Carol López, que avui es-

trena el mític El viaje a ninguna
parte al CentroDramáticoNacio-
nal, és “una feliç coincidència
que hi hagi tants directors cata-
lans a Madrid en aquests mo-
ments, i la veritat és quem’encan-

taria venir una vegada l’any a fer
unmuntatge”. La directora recor-
da que “després de molts anys de
trajectòria i més d’un èxit –com
Germanes–, aquesta és la prime-
ra vegada que treballo en una sa-
la gran i me l’han donada a Ma-
drid, i amb una funció que és idò-
nia per a mi”. Una funció que, as-
senyala, “avui té una vigència
molt bèstia, perquè aquesta pre-
cària tropa de còmics de l’obra
que va pels camins ara és la cultu-
ra, i perquè coses que diuen
aquests còmics sota el franquis-
me ressonen ara i et posen els
pèls de punta”.
Unmón teatral sempre precari

que, conclou Pasqual, “està unit
per una altra maionesa” i on “la
diferència entre l’abans i l’ara és
que ara el teatre deMadrid i el de
Barcelona es necessitemmés que
abans: podem fer menys coses
sols, es necessita més gent per
aixecar un projecte”.c

@TheOliverStone
Isaac Rosa Escriptor
@_isaacrosa@feliuventura

Flotats aMadrid, i elCentroDramático aBarcelona

I N T E R C A N V I E N T R E E L T N C I E L C D N

]Xavier Albertí, successor de
Sergi Belbel al capdavant del
TNC, acaba d’aconseguir
un gran èxit a Madrid amb
Tierra de nadie. “La resposta
del públic ha estat de gran
entusiasme, fet que agraïm
molt, perquè aquí de vegades
és més modesta”, assenyala.
Albertí recorda que ja havia
dirigit molt a Madrid, “on
sempre hi ha una recepció
molt oberta al teatre que fem
a Catalunya, és molt ben re-
but i valorat”. De tota mane-
ra, confessa, quan van arribar
el 15 de gener a Naves del
Español amb aquesta obra, en
vista de tot el que està pas-

sant en el terreny polític, esta-
va a l’expectativa. Però no
li hauria pogut anar més bé.
A més, el Centro Dramático
Nacional (CDN) i el TNC han
acordat intercanviar una pro-
ducció a l’any: el Marivaux de
Flotats anirà a Madrid la tem-
porada que ve, i una obra del
CDN arribarà a Barcelona.
Però, sobretot, Albertí asse-
nyala que li “agradaria pensar
que el teatre català ha contri-
buït a la profunda transforma-
ció que han viscut el teatre i
els gustos teatrals de Madrid
aquesta última dècada”. Com
a espectador que hi ha anat a
veure molt de teatre, Albertí

considera que en els últims
anys hi ha hagut un canvi
important en el compromís
ideològic i els estilemes estè-
tics, ara més sofisticats, del
teatre madrileny. “El seu tea-
tre públic ha tingut voluntat
de créixer i crec que l’autor i
director català hi ha aportat
alguna cosa. Ara cada cop hi
ha més produccions madrile-
nyes homologables a les cata-
lanes”. Finalment, remarca
que la normalitat del flux tea-
tral entre Madrid i Barcelona
“és una lliçó per als polítics:
la cultura és una eina de co-
municació i de respecte a la
democràcia”.
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Burundanga

Autor: Jordi Galceran
Teatre Lara
Tercera temporada

El crédito

Autor: Jordi Galceran
Teatre Maravillas
Sense data d’acabament

Dalí versus Picasso

Intèrprets: Roger Coma
i Antonio Valero
El Matadero/Naves
del Español
Fins al 16 de març

Ensayando Don Juan

Director: Albert
Boadella
Teatros del Canal
Fins al 2 de març

La punta del iceberg

Director: Sergi Belbel
Teatre La Abadía
Del 26 de febrer al
30 de març

El policía de las ratas

Director: Àlex Rigola
Teatre La Abadía
Fins al 23 de febrer

El caballero de Olmedo

Director: Lluís Pasqual
Teatre Pavón
Fins al 9 de març

El viaje a ninguna parte

Directora: Carol López
Teatre Valle-Inclán
Fins al 6 d’abril

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

1

2

3 4

5

6

7

8
Gran Vía

Carrer M
ayor

Sagasta

Alc
alá

P
as
se
ig
de

R
ec
ol
et
os

P
as
se
ig
d
e

la
Ca
st
el
la
n
a

P
a
ss
ei
g
d
e
la
s
D
el
íc
ia
s

P
asseig

del P
rado

Gran presència catalana a la cartellera madrilenya

Parc
del Retiro

LA VANGUARDIA

Atoch
a

La punta del iceberg
Teatro La Abadía
Sergi Belbel conversa
amb els actors

El viaje a
ninguna parte
Teatro Valle-Inclán
Directora: Carol López

Dalí versus Picasso
Naves del Español
Roger Coma dóna vida
a Salvador Dalí


