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Catalunya afronta la tem-
porada vinent una notable
croada en les cartelleres
europees, gràcies a l’opor-
tunitat de Frankfurt. El
primer camí, encara, és
Madrid. Per això, el TNC
hi portarà dues produc-
cions: La plaça del dia-
mant, una versió de Josep
Maria Benet i Jornet de la
novel·la de Mercè Rodore-
da, es veurà durant una set-
mana i es farà en català.
Tota una gosadia, proba-
blement per a la brunete
mediàtica que, des del
TNC, volen relativitzar tot
apel·lant al cosmopolitis-
me de Madrid. La segona
producció, en canvi, es tra-
duirà: A la Toscana, de
Sergi Belbel, que ell ma-
teix dirigirà, pretén entrar
a les cartelleres de més
ciutats sense el tràngol de
la llengua.

També èpica serà la pro-
posta de Calixto Bieito
amb Tirant lo Blanc (amb
una adaptació de Marc Ro-
sich, que tan bé va saber
destil·lar la mala llet de
Houellebecq a Platafor-
ma). Està programat dins
del Festival de Otoño de
Madrid. L’interès pel di-
rector i les seves propostes
teatrals (que presenta in-
distintament en català,
castellà i anglès) farà, pre-
sumiblement, que aixequi
expectatives en el públic.

Bieito, de fet, és el di-
rector català amb més no-
menada fora de Catalunya
i per això ha arriscat pre-
sentant textos en català,
amb el suport inestimable
dels sobretítols. Bieito és
internacional i, per això,
tant pot presentar un Mac-
beth en català a Londres
com tornar la partida pre-
sentant el Hamlet en an-
glès al Romea. També Bi-
eito va ser l’encarregat
d’obrir el centenari d’Ib-
sen, a Bergen mateix, amb
una peça de culte: Peer
Gynt. Va fer-la amb els ac-
tors del Romea en català
tot guanyant-se el públic.

El Teatre Lliure experi-
menta una altra fórmula: la
coproducció amb el Cen-
tro Dramático Nacional.
Lluïsa Cunillé, que ja va
emocionar la temporada
passada amb el Barcelona,
mapa de sombras (traduc-
ció del Barcelona, mapa
d’ombres de la Sala Bec-

kett del 2004). Ara, Gerar-
do Vera ha volgut estre-
nar-la amb la implicació
de Rigola. Cunillé s’ha
traduït a si mateixa, en una
obra en què es denuncien
les diferències entre el Pri-
mer i el Tercer Món.

El cas de Pablo Ley i Jo-
sep Galindo ha superat els
Pirineus. L’experiència
d’aquests dos creadors a
Homenatge a Catalunya,
que van treballar amb un

equip entre catalans i an-
glesos, va guanyar el com-
promís d’obrir el teatre de
Leeds. Recentment estre-
naran Don Quixote, aquest
cop en anglès amb imatges
de la Barcelona post-Fò-
rum de les Cultures per re-
tratar el descobriment del
mar del cavaller foll.

Moneda de canvi
Com a contrapartida a
l’exportació de textos, la

cartellera de Barcelona
s’ha obert a les produc-
cions del teatre comercial i
del teatre públic espanyol.
El Centro Dramático Na-
cional té un acord amb el
TNC per convidar-se mú-
tuament. Aquesta col·la-
boració ha implicat les re-
presentacions de Divinas
palabras, Don Gil de las
calzas verdes i Castigo sin
venganza, les dues darre-
res temporades. També hi

ha acord amb el Tívoli:
Marat Sade i El enemigo
del pueblo s’han vist
aquesta primavera. També
l’empresa Focus acull als
seus teatres, habitualment,
espectacles de la compa-
nyia Animalario i de la
productora Pentación. Ara
arriba l’onada de grans
musicals. Després de pro-
duccions, més discretes,
de Ricard Reguant, ara
Stage Entertaiment prepa-

ra un desembarcament no-
table amb Cabaret i Mam-
ma mia!

El Teatre Lliure és, grà-
cies a la xarxa de la Unió
de Teatres Europeus
(UTE), el màxim avalador
del teatre que es fa a Cata-
lunya arreu d’Europa. So-
vint, els seus treballs fun-
cionen com a intercanvi
d’altres companyies que
presenten espectacles al
teatre de Montjuïc.

Peces a part, es ven mi-
llor. La dificultat de ven-
dre dramatúrgia amb la
producció tancada con-
trasta amb la proliferació
d’autors catalans a l’esce-
na internacional. Exem-
ples? Sergi Belbel fa anys
que es representa fins al
punt que s’ha arribat a or-
ganitzar un cicle a Austrà-
lia que fa una repàs dels
seus textos. Per produc-
cions en circuit, probable-
ment Jordi Galceran és un
dels grans beneficiats. No-
més amb El mètode Grön-
holm ja sumava fa un pa-
rell d’anys un milió d’es-
pectadors mundials.

El teatre català mira cap enfora
Els autors del país emprendran la temporada vinent una notable croada en cartelleres d’arreu d’Europa

� El Departament de Cultura ha
confirmat que hi haurà una segona
edició de la fira de companyies Co-
me & See el juliol del 2008. Aques-
ta cita, que es va programar l’estiu
del 2006 al TNC, ha tingut uns im-
portants resultats de contractació.
L’Institut Català de les Indústries
Culturals (ICIC) de la Generalitat
veu amb bons ulls que la cita sigui
biennal i que es faci al TNC. L’únic
matís que diferenciarà la segona de
la primera edició és una major
obertura en la presència de compa-
nyies. En la primera edició, s’exi-

� País petit de creadors. Com aquell po-
blat irreductible d’Astèrix que tot un im-
peri romà no va poder doblegar, la drama-
túrgia catalana arrenca una nova croada

Una imatge de l’espectacle, estrenat en català i anglès, Homenatge a Catalunya, en el marc del Fòrum 2004. / ANDREU PUIG
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gia que les entitats participants
fossin de Ciatre, impulsora des de
feia tres anys de buscar fórmules
per exterioritzar els seus especta-
cles. Ara, s’obrirà al sector, tot i
que es valorarà la trajectòria dels
grups («el que es contracta sovint
és pel cap de dos anys», diuen fonts
de l’organització).

Les valoracions de la primera
edició són positives, tot i que es de-
manen algunes millores: es lamen-
ta, per exemple, que la Sala Gran
no s’oferís com a espai. Tots els
programadors valoren la qualitat i

cultural més enllà de les seves latituds lin-
güístiques. Ho fa amb contrapartides, sent
fidel a la filosofia fenícia de l’intercanvi.
El TNC presentarà, en català, La plaça del
diamant al Centro Dramático Nacional; el

Romea traslladarà el Tirant lo blanc al
Festival de Otoño, un cop s’hagi estrenat a
Berlín en el marc de la participació cultu-
ral a la fira del llibre de Frankfurt. Les
dues aventures dramatúrgiques trepitgen

la varietat de les propostes tot i que
els professionals internacionals
criticaven que alguns muntatges
eren implantejables per dificultats
com ara la llengua i el format. En-
tre alguns dels contractes tancats,
que es coneixen avui, hi ha l’assis-
tència de Camut Band al Festival
de Hong Kong; la del Teatro de los
Sentidos a Caracas i Los Excéntri-
cos al Festival de Canterbury i a
l’Altitudes de Montemuro, a Por-
tugal. També Sol Picó, La Fura
dels Baus i La Cubana van obrir
contactes prometedors.

un terreny fèrtil. Han estat intents ante-
riors altres produccions com ara Peer
Gynt i Macbeth, dirigits per Calixto Biei-
to, i Homenatge a Catalunya així com Es-
cenes d’una execució.

Hi haurà «Come & See» el 2008 al TNC




