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Actors, directors i autors a banda i banda dels gestors FerranMascarell, Xavier Albertí i Sol Daurella

Albert Lladó

BARCELONA Redacció

De lamateixamanera que al Bar-
ça de Luis Enrique brillen els
nous jugadors procedents del
planter, el TNC ha apostat per
l’obra La mancha, d’Albert Lladó
(Barcelona, 1980), periodista del
web deLaVanguardia, que ha es-
tat seleccionada pel seu comitè
de lectura entre totes les rebudes
–un total de 93– per al projecte
internacional Cos de Lletra, en
funció del qual l’autor treballarà
amb l’equip del teatre per rees-
criure una versió final, que serà
representada de l’11 al 14 de juny
del 2015 a la sala Tallers.
Sota la direcció de Jordi Prat,

veurem com les queixes d’un llo-
gater a causa d’una molesta taca
d’humitat que ha aparegut al sos-
tre del pis que ocupa des de fa
uns quants mesos desencadenen
una sèrie de conflictes i trobades
amb el propietari. Sobre aquesta
taca, com també sobre la vida, tot-

hom tindrà una opinió pròpia.
Per l’autor, es tracta, en el

fons, d’una mirada “a les tres
fonts del poder: els diners, les ar-
mes i el rol (laboral, social…) que
et fan ocupar, així com a les tres
possibles respostes a això, la re-
sistència, la rebel·lió i la revolu-
ció, que són totes diferents”.

En un extracte de l’obra distin-
gida pel TNC es pot llegir: “Un
veu el que vol veure, és evident.
Mirem com a autòmats. En ser
una cosa consensuada, assumim
que la realitat existeix. El con-
sens és un contracte sense clàusu-
les ni revisions. Ergo ens abo-
quem a la inèrcia”.
El projecte internacional

Corps de Textes reuneix diver-
sos teatres de Bèlgica, Itàlia, Cro-
àcia, Polònia, França, Bulgària,
Portugal i Catalunya amb la vo-
luntat d’estimular la dramatúrgia
pròpia de cada territori. Els tex-
tos escollits en cada país, a més a
més, seran llegits –i en alguns ca-
sos representats– als altres tea-
tres de la xarxa.
Lladó és responsable dels te-

mes culturals del web de La Van-
guardia, editor de Revistadele-
tras.net i autor de la novel·la La
puerta (2013), així com de diver-
sos volums de relats com ara Po-
demos estar contentos (2007).c

Shakespeare,desnonaments, sarsuela
iel ‘Tirant’, a laprogramaciódelTNC
La família, eix temàtic de lamajoria d’obres del segon any deXavier Albertí
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PER COMENÇAR, SARSUELA!
Xavier Pujolràs coordina
aquest concert. El públic tria
què paga i la recaptació va a
finalitats benèfiques. Del 9
d’octubre al 9 de novembre.

INCERTA GLÒRIA. Com a la
seva magistral adaptació del
2666 de Bolaño, Rigola comp-
ta amb els actors Andreu Be-
nito i Joan Carreras. Del 20
de maig al 14 de juny.

FOOT-BALL. Cesc Gelabert
dirigeix una obra de dansa
basada en els moviments dels
futbolistes. Film de Jordi
Morató i Isaki Lacuesta. Del
22 de gener a l’1 de febrer.

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU.
El text de Shakespeare, diri-
git per Joan Ollé i amb
Mercè Arànega i Enric Majó.
Del 19 de novembre al 18 de
gener del 2015.

XAVI AYÉN
Barcelona

Xavier Albertí ahir semblava sa-
tisfet. Es felicitava per haver vore-
jat el 70% d’ocupació la tempora-
da passada –vuit punts més que
la precedent– i aventurava que,
després de tocar fons, “la tendèn-
cia a l’alça” es podria mantenir
en el seu segon curs com a direc-
tor artístic del Teatre Nacional
deCatalunya (TNC). La novapro-
gramació començarà a l’octubre,
tindrà com a eix temàtic la famí-
lia i aprofundirà en la recupera-
ció d’obres del teatre català dels
difícils anys quaranta i cinquan-
ta. I s’han congelat els preus per
incentivar l’assistència.
Dels 22 espectacles que es po-

dran veure al TNC –i que faran
pujar a l’escenari 175 artistes–Al-
bertímateix s’ha reservat la direc-
ció de L’hort de les oliveres, una
obra que ell mateix li va encarre-
gar escriure a Narcís Comadira.
És el retrat d’una família burgesa
catalana, els Bofill, que es reunei-
xen a l’extensa finca familiar,
amenaçada per l’especulació, per
afrontar el futur després de la
mort del patriarca.
Un altre esdeveniment serà la

versió que Àlex Rigola prepara de
la novel·la de Joan Sales Incerta
glòria, un dels cims de la narrativa
catalana del segle XX, centrada
en un grup d’amics que la Guerra
Civil fa madurar abans d’hora.
L’espectacle inaugural, Per co-

mençar, sarsuela!, se centrarà en
aquest gènere musical “que tot-
hom associa a la llengua castella-
na, ignorant que només a l’arxiu
de la SGAE hi ha més d’un miler
de peces escrites en català”, va in-
formar Albertí.
La realitat actual, amb desno-

naments i crisi econòmica, es co-

larà a El carrer Franklin, del 2 al
19 de juliol del 2015, una farsa de
Lluïsa Cunillé ambientada en un
carrer imaginari de Barcelona
pel qual desfilen pobres, ban-
quers, matrimonis, artistes i fins i
tot taxistes. Dirigida per Josep
Maria Miró, hi actua, entre d’al-
tres, Albertí mateix.
Pocs saben que la novel·la Pur-

ga, de la finlandesa Sofi Oksanen,
originalment era una obra de
teatre. La que veurem del 10
d’abril al 3 de maig, en una versió
deRamon Simó ambCarmeElias
i altres actors representant els
membres d’una família estoniana

en el convuls període que va dels
anys vint als noranta del segle
XX. Per la seva banda, la compa-
nyia jove, anomenada ITNC,
s’atrevirà amb el Tirant lo Blanc
de Joanot Martorell, del 18 de
febrer al 29 de març. Albertí va
voler respondre a les crítiques
d’explotació juvenil i va notificar
que s’ha establert un períodemà-
xim de dos anys per formar part
d’aquesta companyia, i que els
sous seran els que estan marcats
per conveni.
Entre les companyies convida-

des, destaca el Centro Dramático
Nacional, que porta, del 15 al 26
d’octubre, Montenegro, la versió
abreujada –tot just tres hores–
de les Comedias bárbaras de
Valle-Inclán que ha fet Ernesto
Caballero, i que narra l’apogeu i
la decadència d’una nissaga.
En l’apartat de clàssics interna-

cionals, del 5 de novembre al 28

de desembre es podrà veure El
president, de Thomas Bernhard,
dirigit per Carme Portacelli i
amb Francesc Orella i Rosa Re-
nom. Joan Ollé s’atreveix, del 19
de novembre al 18 de gener, amb
El somni d’una nit d’estiu, a partir
del text original de Shakespeare,
amb grans actors de diverses ge-
neracions. Del 12 de febrer al 12
d’abril, amb motiu dels seus 50
anys, es representa L’art de la co-
mèdia, de l’italià Eduardo de Fi-
lippo, amb direcció de Lluís Ho-
mar, també intèrpret.
Pel que fa a la recuperació de

la memòria històrica teatral dels
anys del franquisme, destaquen,
al maig, dues recuperacions: la
deMots de ritual per a lectura, de
Josep Palau i Fabre, que el direc-
tor, Jordi Coca, pretén reivindi-
car com a dramaturg de primer
nivell; i la de la comèdia La nos-
tra mort de cada dia, de Manuel
de Pedrolo.c
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