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Primera fila    icult
L’inici de la temporada teatral

ELENA HEVIA
BARCELONA 

V
int-i-dos espectacles, un te-
ma vertebrador i seminal 
com el de la família per re-
unir-los, la responsabilitat 

de rescatar de l’oblit peces de la cul-
tura catalana i la plana major de 
l’star-system català –branca vete-
rans–, amb noms com Lluís Homar, 
Jordi Banacolocha, Francesc Orella, 
Mercè Arànega, Enric Majó, Rosa Re-
nom, Lluís Marco, Victòria Pagès, 
Andreu Benito, Carles Canut i Carme 
Sans, són alguns dels ingredients de 
la temporada 2014-2015, la segona 
amb Xavier Albertí al capdavant, 
que consolida les línies d’actuació 
apuntades el curs passat. És a dir, el 
teatre popular fora del cànon –amb 
plomes i lluentons, si és necessari–, 
adobar els muntatges amb col-
loquis, exposicions i cicles a la Fil-
moteca, establir, en definitiva, un 
discurs –que pot agradar més o 
menys– 100% Albertí. 
 No han estat aliens a això la re-
cuperació d’espectadors xifrada en 
un 70%, 8% més que l’última tem-
porada de Belbel, però lluny dels 
millors temps passats, i el manteni-
ment d’uns preus rebaixats un 25% 
el 2013. 

SALA GRAN

Una inauguració amb 
sarsueles oblidades
Més d’un farà un bot quan el TNC 
obri les portes amb sarsuela. Per co-
mençar sarsuela, del 2 al 6 d’octubre, 
és una exhumació de l’avui oblida-
díssim patrimoni musical local que 
en els seus bons moments va arribar 
a comptar amb més de 1.000 sarsue-
les en català. Albertí promet pagar 
un sopar a qui sàpiga taral·lejar al-
gun tema abans de l’estrena. 

la gran família

del TNC 
 El TNC envia a Madrid el Mari-
vaux de Flotats, El joc de l’amor i de l’at-
zar, i del Centro Dramático Nacional 
arriba (del 15 al 26 d’octubre) Monte-
negro, adaptació de les Comedias bár-
baras de Valle Inclán amb un Ramón 
Barea (Premio Nacional 2013) en es-
tat de gràcia. 
 Després d’un concert molt espe-
cial, Vivencias (25 de novembre), en 
què Paco Ibáñez celebrarà el seu 80è 
aniversari, arriba un shakespeare. 
El somni d’una nit d’estiu és dirigit per 
Joan Ollé i té una llarga llista de figu-
res: Joan Anguera, Mercè Arànega, 
Enric Majó, Lluís Marco, Victòria Pa-
gès i Oriol Tramvia.  
 Sens dubte, un dels muntatges 
més esperats és L’art de la comèdia (12 
de febrer al 12 d’abril), obra major 
d’Eduardo de Filippo, en què el gran 
creador del teatre popular italià es 
pregunta per a què serveix el teatre. 
Dirigeix Lluís Homar, també intèr-
pret amb Andreu Benito, Joan Car-
reras i Lluís Villanueva. I com a com-
plement, Del Paral·lel a Nàpols (3 de 
març), el concert d’Elva Lutza i Ester 
Formosa, que per a l’ocasió ha resca-
tat la seva  culpletista La Canyí. 
 L’hort de les Oliveres és un encàr-
rec a Narcís Comadira, una me-
na de transposició txekhoviana a 
Catalunya amb perfum de Hamlet i 
la litúrgia de Setmana Santa. Diri-
geix Albertí –com exigia Comadira.

SALA PETITA 

Rigola farà la lectura 
d’‘Incerta glòria’
La Sala Petita obre portes amb una 
obra de solvència provada. Liceistes i 
cruzados, de Pitarra, va tenir molt bo-
na recepció a la Sala Tallers la tem-
porada passada i ara torna (9 d’oc-
tubre a 9 de novembre) per recordar 
una de les grans controvèrsies tea-
trals que van tenir lloc a finals del 
XIX a Barcelona. 
 L’últim dietari del poeta i tra-
ductor Feliu Formosa ha inspirat 
Sala de miralls (28 a 30 de novem-
bre), muntatge dirigit per Albert 
Arribas amb dramatúrgia d’Este-
ve Miralles, que segueix la pèrdua 
i la reconstrucció de la seva família. 
 No feu bromes amb l’amor, el clàssic 
francès d’Albert de Musset, arribarà 
(5 de febrer a 22 de març) dirigit per 
Natalia Menéndez, responsable del 
festival d’Almagro, i la traducció del 
recordat Jaume Melendres. 
 Abans que la novel·la d’èxit que 

Xavier Albertí presenta l’oferta 
per al nou curs amb 22 muntatges 
que consoliden el seu criteri personal

Valle inclán, Shakespeare, Eduardo 
de Filippo i Comadira encapçalen  
la programació de la Sala Gran 

coneixem, Purga (10 abril a 3 de 
maig) de l’escriptora finlandesa Sofi 
Oksanen va ser peça teatral. Ramon 
Simó l’ha recuperat per a l’ocasió. I 
una altra novel·la, clàssic català del 
segle XX, Incerta glòria de Joan Sales, 
vindrà adaptada per Àlex Rigola, 
sempre amb el seu personal segell. 
Tanca temporada (2 a 19 de juliol) El 
carrer Franklin, obra de Lluïsa Cuni-
llé, amb el tema dels desnonaments 
com a rerefons.

SALA TALLERS 

Cesc Gelabert juga  
a futbol en solitari
Carme Portacelli dirigeix El President 
(5 de novembre a 28 de desembre), 
de la qual el seu autor, l’irreductible 
Thomas Bernhard, va reconèixer ai-
xí la seva dificultat: «És així perquè 
cap mediocre s’acosti al meu teatre». 
A Francesc Orella i Rosa Renom no 

JOAN TOMÁS / TNC 

Cesc Gelabert 
explora el llenguatge 
corporal de l’esport 
rei a ‘Foot-Ball’. 

Carme Elías 
i Maria Molins, 
actrius de ‘Purga’.

El Centro Dramático 
Nacional porta 
‘Montenegro’,  
de Valle Inclán.



LLL

espectacles 6 DE SETEMBRE DEL 2014 47DISSABTE

els cauen els anells per enfrontar-
se al repte. 
 La dansa té la seva representa-
ció a Foot-ball (22 de gener a l’1 de fe-
brer), del veterà Cesc Gelabert que 
es val del llenguatge corporal de 
l’esport rei per compondre el seu 
espectacle. 
 La ITNC, la companyia jove del 
centre, presenta una versió dinàmi-
ca i vitaminada de Tirant lo Blanc (18 
de febrer a 29 de març), amb direc-

ció de Pere Planella, que es com-
plementa amb En Tirant lo Blanc 
a Grècia (10 de març), exhumació 
d’una òpera bufa de Joan Altisent 
amb llibret de Joan Sales. 
 La Sala Tallers també acollirà la 
secció Epicentre, aquesta vegada al 
rescat del teatre català del primer 
franquisme, amb la recuperació de 
Mots de ritual per a Electra, de Palau i 
Fabre, i La nostra mort de cada dia, de 
Manuel de Pedrolo. H  

JOAN TOMÁS / TNC 

Francesc 
Orella i Rosa 
Renom, a 
‘El president’ 
de Thomas 
Bernhard.

Nick Cave i Pulp, 
estrelles de l’In-Edit
3El festival de documental musical presenta la 12a edició

JUAN MANUEL FREIRE
BARCELONA 

U
n festival atent a la músi-
ca de totes les èpoques 
però també a la indús-
tria del moment. Així és 

el Beefeater In-Edit, ja en el seu 12è 
any com a aparador del millor cine 
sobre música imaginable. La seva 
pròxima edició tindrà com a seu 
principal Barcelona entre el 23 
d’octubre i el 2 de novembre, però 
també es podrà disfrutar dels seus 
títols en sales de Madrid, Pamplona 
i Bilbao. També queda l’opció del 
video on demand, aquest any reforça-
da amb entre el 60% i el 80% del 
programa del festival.
 Les intencions i una trentena 
de títols de l’esdeveniment per al 
2014 van ser revelades ahir en ro-
da de premsa per Luis Hidalgo (di-
rector artístic) i Cristian Pascual 
(director). Es va posar èmfasi en 
l’oportunitat de poder veure tots 
aquests films en la comoditat de 
casa, però també es va avisar que 
es premiaria els que vagin a les sa-
les convencionals: a Barcelona, les 
sales 1 i 2 d’Aribau Club i la 5 de 
l’Aribau. Per exemple, la iniciati-
va Doc-Alive permetrà disfrutar 
d’un concert de Gruff Rhys (Super 
Furry Animals) després de la pro-
jecció del documental protagonit-
zat per ell American interior.

VENTALL DE SONS / Entre els títols pre-
sentats ahir destaca el de clausura: 
20,000 days on Earth, un documen-
tal amb elements de ficció al vol-
tant de la icona del rock australià 
Nick Cave. Altres personatges ho-
menatjats en la selecció d’aquest 
any són el músic texà Johnny Win-
ter (Johnny Winter: Down and dirty); 
el líder de Pulp, Jarvis Cocker (Pulp: 
A film about life, death and supermar-
kets); l’influent raper Nas (Nas: Ti-
me is illmatic, dirigit pel gran artista 
multimèdia One9); Mike Oldfield 
en persona (Tubular Bells: The Mike 
Oldfield story); Spandau Ballet (Soul 
boys of the western world) o un per-
sonatge de culte com el mànager 
Shep Gordon (Supermensch: The le-
gend of Shep Gordon), que va portar 
una vida més rock que molts dels 
seus representats abans de girar 
cap a l’espiritualitat.
 El programa de l’In-Edit 2014 
inclou pel·lícules sobre tots els gè-
neres i temàtiques: el rock plana-
dor dels 80-90 conegut com a shoe-
gazing (Beautiful noise), un segell 
clau de l’indie com Sarah Records 
(My secret world. The story of Sarah Re-
cords), el sintetitzador modular (I 

dream of wires), la improvisació (Ta-
king a dog for a walk, amb el gran cò-
mic britànic Stewart Lee com a cice-
rone) o la clàssica, que tindrà una 
gran presència a través de la retros-
pectiva dedicada a l’holandès Frank 
Scheffer, autor de films sobre, per 
exemple, Mahler i la clàssica a l’Iran 
(Gozaran: Time passing, destacada per 
Hidalgo per les seves belles imatges). 
Curiositat també per Jingle bell rocks!, 
una travessia pel submón de les na-
dales extravagants.

AVANÇ DE PROGRAMACIÓ

 En l’apartat de documentals es-
panyols es compten, per ara, quatre 
títols (encara que segons va avan-
çar ahir Hidalgo n’hi haurà més): 
160 metros, una historia del rock en Biz-
kaia; Europe in 8 bits, sobre la música 
feta amb Nintendos i Gameboys; I 
need a Dodge! Joe Strummer on the run, 
sobre els dies del líder de The Clash 
a Granada, i Un lloc on caure mort, re-
trat singular del cantant del grup 
punk-rock Autodestrucció, Càndid 
Coll. H

33 Nick Cave i Kylie Minogue, a ‘20.000 days on Earth’.

33 Un fotograma del documental ‘Nas: Time is illmatic’.

33 Jarvis Cocker, a ‘Pulp: A film about life, death and supermarkets’.


