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“Acabar con la situación de pobreza
costaría menos que el rescate
de las autopistas”, sólo que
a ellos les importa una mierda.

Fidel Castro, Hugo Chávez, ahora
Vargas Llosa. ¡El chándal sí que es
transversal!

No tengo todas las respuestas,
pero quiero recuperar el orgullo
de pertenecer a un proyecto
compartido.

Juan Diego Botto Actor

Se acuerdan de que no había dinero
para Educación, Dependencia,
Sanidad...? Pues han aparecido 2.400
millones para salvar... las autopistas.

#tuitsdecultura Ytexa Ureña Escriptora
@Ensayoss

Javier Pérez Andújar Escriptor

abans podien assajar fins a sisme-
sos a la cúpula geodèsica cada
obra, tenien una casa a Pruit i
una senyora que els cuidava i fins
i tot jardiner. Creaven des de ze-
ro, amb tranquil·litat. Ara no po-
den estarmés de tresmesos assa-
jant–fet que continua sent excep-
cional– i per això ja parteixen
d’un text escrit i no hi ha casa ni
senyora ni jardiner, però conti-

nuenpassant tot el temps de crea-
ció junts, tot i que “no en comu-
na”. Preguntats per si estaven
contents de poder parlar per fi de
teatre, vandir que sí, però Fontse-
rè no va voler deixar de recordar
que “el teatre és un espai lliure
on es pot parlar de tot”.c

@perez_andujar
Miguel Aguilar Editor
@meigul@JuanDiegoBotto
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LLEGIU LA CRÒNICA DE L’ESTRENA
D’‘EL COLOQUIO DE LOS PERROS’ A

La jove ITNC, ahir, al vestíbul del Teatre Nacional

ROSER VILALLONGA

LLIBERT TEIXIDÓ

J. BARRANCO Barcelona

E
ls grans teatres pú-
blics de la majoria
de països del nord
d’Europa tenen vo-
luminoses compa-

nyies d’actors amb les quals
aquí és impossible ni tan sols so-
miar. El Burgtheater de Viena té
una companyia estable de... 80
actors. A Catalunya els debats
sobre si el Teatre Nacional de
Catalunya necessitava una com-
panyia estable o no han anat i
vingut durant anys, però els
pressupostos han acabat tan-
cant sempre les discussions.
El TNCdeSergi Belbel va arri-

bar a crear una petita compa-
nyia per a les obres dels autors
joves del projecte T6, ja extint.
Però paradoxalment aquest any,
després d’un lustre de crisi que
ha deixat en la pell i l’os els tea-
tres públics catalans, tant el Lliu-
re de Lluís Pasqual com el TNC
deXavier Albertí han cregut ne-
cessari crear en les seves institu-
cions una companyia jove.
El Lliure ha creat La Kompa-

nyia amb sis actors per formar
nous talents i, també, per repren-
dre l’experiència inicial del Lliu-
re, on uns joves es van llançar fa
40 anys a l’aventura de muntar
un teatre i créixer amb el públic.
La Kompanyia s’ha foguejat
amb tota mena de reptes en un
sol any: amb els textos actuals
deLa revolució no serà tuitejada,
amb un infantil,MobyDick, i ara
amb un clàssic del segle d’or, El
caballero de Olmedo, que broden
ambRosaMaria Sardà i amb ac-
tors de la Joven Compañía Na-
cional de Teatro Clásico.
Una companyia, aquesta, a la

qual en certa manera s’equipara
el jove grup que va presentar
ahir el TNC: l’ITNC-Jove Com-
panyia, anomenada així perquè
està creada amb l’Institut del
Teatre, unint-se d’aquestamane-
ra, va recordar Jordi Font, direc-
tor de l’Institut, el teatre nacio-

nal i l’escola nacional de teatre,
com a França la Comédie Fran-
çaise i l’ÉcoleNationale. Un con-
junt amb onze actors –Cristina
Arenas, Marçal Bayona, Oreig
Canela, Queralt Casasayas, Bru-
na Cusí, Mariona Ginés, Ricard
Farré, Andrea Martínez, Arnau
Puig, Josep Sobrevals i Pau
Viñals–, un ajudant de direcció
–Marc Chornet– i una escenò-
grafa, Laura Clos, sortits de les
últimes cinc promocions de
l’Institut i dedicats a formar-se
per recuperar el repertori tea-
tral clàssic català enterrat des-

prés de la Guerra Civil. De fet,
va recordar Albertí, van quedar
truncats sobretot els codis per
interpretar-les –com s’afronta
avui la velocitat del vers hepta-
sil·làbic de Pitarra?– i la tradició
receptora del públic.
Així doncs la nova companyia

vol formar professionals en co-
dis interpretatius clàssics, i per
això els seleccionats passen tres
mesos amb especialistes i tres
més convertint aquesta forma-
ció en una obra, aquest any El
Cantador (1864), de Serafí Pitar-
ra i Pau Bonyegues, paròdia del

drama romàntic castellà El tro-
vador que va inspirar Il Trovato-
re. El Cantador serà del 2 al 13
d’abril a la sala Tallers del TNC,
tot i que entre setmana les fun-
cions són escolars. El director
de la jove companyia per a
aquesta obra és Xicu Masó, que
va lloar ahir els seus pupils per
la seva entrega malgrat la beca
escadussera beca que reben: la
formació és de franc però no co-
bren i en els tres mesos d’actua-
cions –després del TNC El Can-
tador anirà per centres cívics i
biblioteques de tot Catalunya–

reben 420 euros mensuals. I no-
més estan al grup una tempora-
da, la pròxima hi ha nova selec-
ció. Així, quan ahir Font va dir
que l’ITNC és “la germana petita
d’IT Dansa” –la companyia jove
de dansa de l’Institut, que funcio-
na des del 1996 i on els alumnes
hi sóndos anys i cobren els 12me-
sos de l’any–, es podia llegir en
més d’un sentit. En qualsevol cas,
els ajudarà a projectar la seva fei-
na: Albertí va assegurar ahir que
diversos directors de les obres
del pròxim curs ja tenen l’ull po-
sat en el talent d’aquests joves.c

El TNC i l’Institut del Teatre creen una companyia juvenil per
recuperar el repertori clàssic català que s’estrenarà amb Pitarra

Elpatrimonimés jove


