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EDUARD MOLNER

La temporada2014-2015espresen-
ta més atractiva que la precedent,
tot i que un espectador inquiet
amb voluntat d'estar al dia sobre el
que passa escènicament a Europa i
almóncontinuarà trobantmancan-
ces en l'ofertabarcelonina. L'espec-
tador català, però, té un accés fàcil
al Festival Temporada Alta, on pot
gaudir d'algunes ofertes quenopo-
drà trobar enlloc més.
Comencem per aquí, doncs.

Temporada Alta aquest 2014 ve
carregada de nomshabituals de les
darreres edicions, com Krystian
Lupa, Christoph Marthaler, Jan
Fabre, Alain Platel o Peter Brook,
però és el director sud-africà Brett
Bailey qui encapçalaria enguany la
llista d'espectacles que no ens po-
demperdre, amb una adaptació de
l'òpera de Verdi Macbeth, basada
en l'obra homònima de Shakes-
peare. Fabrizio Cassol ha adaptat
les partitures a una orquestra de
dotzemúsics i dotze cantants lírics
africansperquè l'obra s'ha ambien-
tat en el contextde les guerres con-
goleses pel control dels cobejats re-
cursos naturals del país. A l'Àfrica
negra l'ambició esdevé sang amb
facilitat extraordinària. Aquest és
també el rerefons del muntatge
que presenta Alain Platel,Coup fa-
tal, un concert de música barroca
occidental adaptada a la tradició
negra africana pel mateix Cassol,
cantada i ballada tambépermúsics
africans, com el contratenor Serge
Kakudji. D'un programa realment
interessant enguanynopodemdei-
xar d'esmentar la incursió deKrys-
tian Lupa ambTala, una adaptació

de la novel·la deThomasBernhard
que es veurà a El Canal de Salt no-
més deu dies després de la seva es-
trena a Polònia. Però Temporada
Alta també presenta nombrosos
espectacles nacionals d'entre els

quals cal esmentar elmuntatge per
a un sol actor, Lluís Homar, del
clàssic de Guimerà Terra baixa,
adaptat i dirigit per Pau Miró.
El TNC contraposa les retalla-

des pressupostàries, que continu-

en afectant severament les possibi-
litats de la seva oferta, amb una co-
herència de programació que cen-
tra els esforços al voltant d'un con-
cepte, enguany la família, sobre el
qual pivoten les grans produccions
de la temporada. És el cas de
L’hort de les oliveres, la darrera pe-
ça de Narcís Comadira, que es po-
drà veure a la Sala Gran el mes de
maig dirigida per Xavier Albertí.
Es tracta d'un text que respira tres
textos fundacionals de la literatura
occidental, L’hort dels cirerers,
Hamlet i la litúrgia del Dijous Sant.
Haurà estat la tercera gran aposta
de la temuda Sala Gran del Nacio-
nal, tant difícil d'omplir amb pro-
postes que es puguin encabir dins
l'exigènciadel quehade ser la refe-
rència escènica pública del país.
Abans s'haurà vistL’art de la comè-
dia, d'Eduardo de Filippo, dirigida
per Lluís Homar, que també inter-
pretarà un dels seus papers princi-
pals. Però la temporada a la Sala
Gran s'haurà iniciat el novembre
amb el més segur dels valors dra-
matúrgics, Shakespeare. Joan Ollé
dirigirà El somni d’una nit d’estiu
amb un gran repartiment.
De la resta de la programació

destaca El president de Bernhard,
dirigida per Carme Portaceli, a la
SalaTallers; el retorndeLluïsaCu-
nillé amb una producció d'alçada a
la Sala Petita,El carrerFranklin, di-
rigida per JosepMariaMiró; iPur-
ga, de l’autora finesa-estoniana
Sofi Oksanen, dirigida per Ramon
Simó, història de retrets familiars
a l'escenari socialment depreda-
dor de la independència del país,
després de dècades de dominació
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TeatreA l’inici d’unanova temporada, repassemelmésdestacat que espodrà veure als escenaris
barcelonins i l’excepcional programació de teatre internacional del festivalTemporadaAlta

Mésdiversitat
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s'aprovarà una assignatura pen-
dent durant molts anys al Nacio-
nal, el teatre de Josep Palau i Fa-
bre: Jordi Coca dirigirà la posada
en escena de Mots de ritual per a
Electra, peça que constitueix l'epi-
centre de la recuperació teatral
d'enguany, el teatre català durant
el primer franquisme. I a la Sala
Petita la cireretadel pastís serà l'es-
trena d'Incerta glòria, adaptació
teatral de la novel·la de Joan Sales
que signa Àlex Rigola i que ell
mateix dirigirà amb un reparti-
ment encapçalat pels seus incon-
dicionals Joan Carreras i Andreu
Benito.

Shakespeare també és un dels
puntals de la temporada del Teatre
Lliure, l'altre gran escena pública
del país. A la Sala Fabià Puigserver
es podrà veure un Rei Lear dirigit
per Lluís Pasqual, en el que Lear,
atenció, serà Núria Espert, encap-
çalant un repartiment d'excepció
amb noms com Jordi Bosch, Julio
Manrique, Ramon Madaula o
David Selvas. Si l'any passat no van
poder veure L’encarregat de Ha-
rold Pinter, dirigida per Xicu Ma-
só, no se la perdin enguany, perquè
és un dels tresors de la temporada
passada que el Lliure, amb bon cri-
teri, reposa el proper octubre. Tam-
poc no es perdin Le voci di dentro,
un altre dels Eduardo de Filippo
que podrem veure la propera tem-
porada. Aquesta coproducció del
Piccolo deMilà, el Teatro di Roma
i el Teatro Uniti de Nàpols, que fa
temps que gira pelmón, està dirigi-
da i interpretada pel granToni Ser-
villo (protagonistadeLagrande bel-
lezza). També és l'ocasió per repes-
carEl testamento deMaría dirigida
per Agustí Villaronga a partir de la
novel·la deColmTóibín i amb la in-
terpretació de Blanca Portillo, que
es va estrenar al darrer Festival
Grec. Però més enllà dels grans
noms i del èxits previsibles cal es-
mentar les apostes per noms com
Nao Albet i Marcel Borràs (Mam-
món), Iván Morales (Cleòpatra) o
Victòria Szpunberg i David Selvas
(L'onzena plaga), tots ells a l'Espai
Lliure inclosos dins d'un cicle so-

bre els diners; i també Oriol Tarra-
són, que s'ha guanyat l'entrada als
teatrepúblics grans amb la seva tra-
jectòria amb les Antonietes, que en
aquesta ocasió suma energies amb
la Kompanyia (la companyia jove
del Teatre Lliure). Tarrasón ha

creat una dramatúrgia sobre ma-
terials dels autors nord-americans
d'abans i després de la II Guerra
Mundial, com Williams, Miller,
Saroyan, Steinbeck, O'Neill i d’al-
tres. Al Lliure de Gràcia a partir de
gener.
La productora La Perla 29, que

ocupa la sala de laBibliotecadeCa-
talunya, comença temporada amb
Cels, deWadji Mouawad, que des-
prés de la interrupció d'estiu re-
prènal setembre. LaPerla estrena-
rà un musical al voltant d’El petit
príncep dirigit escènicament per

Àngel Llàcer i musicalment per
Manu Guix, però al teatre Barts.
La Sala Beckett inicia tempora-

daambunWoyzeckversionat i diri-
git per Marc Rosich i més enda-
vant es podrà veureArbres, un text
de Marc Artigau, produït per la
companyia La Virgueria.

La Seca inaugura temporada
ambM.A.R.I.L.U.L.A, text de Lena
Kitsopoulou dirigit per Josep Ma-
ria Mestres i amb la interpretació
de Mònica Glaenzel (coneguda
per Plats bruts). Més endavant es
podrà veure Querencia, de Paco
Zarzoso, o Trilogia Mozart de Va-
riacions dei Furbi 2, al desembre,
que ve precedida per l'èxit escla-
tant del seu treball anterior, La
flauta màgica, que fins i tot ha fet
gira a l'estranger.
Els que no van poder veure La

pols a la Sala Flyhard la darrera
temporada podran repescar-la ara.
La peça dramàtica de Llàtzer Gar-
cia, que també dirigeix ell, tindrà
una versió audiovisual aviat.
De la programació dels teatres

privatspodemesmentarDesdeBer-
lín tributo a Lou Reed, amb Pablo
Derqui i Nathalie Poza i textos de
JuanCavestany, JuanVilloro i Pau
Miró, dirigida per Andrés Lima i
que es pot veure al Teatre Romea
desdel setembre. Avançada la tem-
porada es podrà veure una Fedra
de Racine dirigida per Sergi Belbel
amb Emma Vilarasau i més enda-
vant encara, a partir delmarç, la co-
mèdia del cineasta Cesc Gay (A la
ciutat,Ficció) que ellmateix dirigi-
rà amb Pere Arquillué, Nora Na-
vas, JordiRico iÀgataRoca. AlGo-
ya es podrà veure Prendre partit
(Taking sides) de Ronald Har-
wood, amb Joel Joan i Josep
MariaPou, dirigida per aquest dar-
rer.Unapeça sobreel col·laboracio-
nisme alemany amb el règim nazi,
centrada en la figura del prestigiós
director d'orquestraWilhelmFurt-
wängler. Però no podem deixar de
banda que una de les grans apostes
de la temporada del grup Focus és
l'estrenad'unanovaversió deLaex-
traña pareja, amb l'incombustible
JoanPera i la nova incorporació d'-
Antonio Dechent, que té la difícil
missió de resistir bé les comparaci-
ons amb Paco Morán.
Més varietat doncs que en la

temporada precedent i algunes
propostes d'un risc que cal tenir en
consideració tenint en compte els
temps que encara corren en el
món de l'escena. |

Entre Shakespeare i ‘La extraña pareja’,
trobaran també propostes de risc en temps
encara difícils per al món de l’escena

TRES SHAKESPEARE
A la pàgina de
l’esquerra, a dalt,
imatge promocio-
nal del muntatge
de l’obra ‘El somni
d’una nit d’estiu’
que Joan Ollé
dirigirà al TNC al
novembre. A baix,
Núria Espert serà
la protagonista
d’un ‘Rei Lear’ que
es veurà a partir
de gener al Teatre
Lliure dirigit per
Lluís Pasqual. En
aquesta pàgina,
una imatge del
muntatge de
‘Macbeth’ que es
presenta a l’octu-
bre al festival
Temporada Alta
dirigit pel drama-
turg sud-africà
Brett Bailey
JOAN TOMÁS / TNC

JAVIER NAVAL

TEMPORADA ALTA


