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Els nous autors 
s’aixopluguen en 
les alternatives, 
exiliats del TNC

●● Els uns entren i els altres sur-
ten. És lògic que quan un nou direc-
tor arriba al capdavant d’una institu-
ció cultural implementi el seu pro-
grama. Per això l’han escollit, només 
faltaria. Però, a vegades, això signi-
fica que el que s’havia fet fins alesho-
res queda oblidat, o, per ser més exac-
tes, diríem que les dinàmiques que 
funcionaven queden aturades. Sem-
bla que això és el que ha passat al Te-
atre Nacional de Catalunya amb els 
nous autors catalans. Xavier Albertí 
ha sigut sempre un recuperador de la 
tradició, des de la musical fins a la te-
atral, i aquesta és la línia que ha im-
posat al TNC. Albertí no descuida la 
dramatúrgia catalana, però és ben 
clar que prefereix revaloritzar autors 
que no van tenir l’oportunitat d’es-
trenar i que ara ja són gairebé tots 
morts. Ningú discuteix l’interès, a 
priori, del teatre de Josep Palau i Fa-
bre –de qui l’antic Espai Brossa va 
rescatar suculentes obres–; tampoc 
del de Manuel de Pedrolo, un gran es-
criptor; ni del de Josep Maria Muñoz 
Pujol i el poeta Narcís Comadira; i 
encara menys del del projecte d’Àlex 
Rigola sobre Incerta glòria, de Joan 
Sales. Però quan els uns entren, els 
altres surten. I, així, els autors més jo-
ves que havien participat en els cicles 
del desaparegut T6 han deixat d’exis-
tir per al TNC, només queda l’excep-
ció de Lluïsa Cunillé –que amb Al-
bertí havien sigut socis i col·labora-
dors– i la del debutant Albert Lladó. 
Els altres s’han refugiat als caus de 
sempre, com la Sala Beckett, la 
FlyHard i, en general, a totes les al-
ternatives, però també, atenció, a 
l’estranger. 

● Una qüestió pendent. La impor-
tància de la política del TNC en la 
construcció d’una dramatúrgia con-
temporània va culminar amb una 
aposta de l’anterior director, Sergi 
Belbel, de portar els autors a la Sala 
Gran, tot i saber que el risc era gran 
i que després els números el podien 
trair. Belbel es va acomiadar amb 
aquesta esplèndida iniciativa. Per-
què, no ens enganyem, la nostra dra-
matúrgia serà de referència en la me-
sura que pugui presentar-se en un 
escenari com la Sala Gran. I fer-ho 
amb continuïtat. Aquí rau la qüestió: 
la continuïtat. Dels textos d’autors 
catalans escollits per a aquesta tem-
porada cap no podrà entrar a la difí-
cil Sala Gran, llevat de l’encàrrec que 
ha fet a Narcís Comadira. I ho ente-
nem, perquè resulta que Albertí ha 
de passar comptes amb el consell 
d’administració sobre les exigènci-
es d’ocupació i rendibilitat. I d’aquí 
que s’agafi als clàssics universals, que 
sembla que tenen més garanties.e
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‘Noia a la finestra’ de Dalí torna a casa

gons va explicar ahir Antoni Pitxot, 
Dalí va regalar-lo pel seu casament 
al seu cosí, i Pitxot el va veure durant 
molts anys al menjador de casa del 
seu tiet, Eduard Marquina, fins que 
la família el va vendre, “amb el con-
sentiment de l’artista, que va dir que 
els regals es fan per ser útils”, al Mu-
seu d’Art Contemporani de Madrid, 
ara integrat en el Reina Sofia. En els 
últims quinze anys, només ha aban-

donat el museu en cinc ocasions, 
i per formar part de grans retros-
pectives, ja que juntament amb el 
Guernica és un dels seus grans re-
clams, com defensava Montse 
Aguer, directora del Centre d’Es-
tudis Dalinians. A Figueres no-
més s’havia vist en una ocasió, per 
a l’antològica de l’any 1983 que es 
va organitzar a Barcelona i Ma-
drid, una part de la qual va viat-
jar al museu empordanès.  

Per fi l’Anna Maria tornarà a 
casa. L’obra s’exposarà al Teatre-
Museu de l’artista gràcies a un 
préstec del Reina Sofia en motiu 
dels 40 anys del centre. A canvi, 
el museu madrileny exposarà du-
rant tres mesos una altra obra 
amb la germana del pintor com a 
protagonista: Retrat de la meva 
germana, del mateix any. A la Sa-
la dels Dibuixos del museu s’hi ha 
dissenyat una mena de finestra 
perquè l’espectador contempli el 
quadre amb una perspectiva 
molt similar a la que adopta la 
germana de Dalí a la pintura.  

Dos dies de portes obertes 
El quadre serà un dels atractius 
de la jornada de portes obertes 
que es farà diumenge a la nit i que 
s’ha ampliat al dilluns davant l’al-
ta demanda per assistir al mun-
tatge virtual Un somni teatral. 
D’altra banda, aquesta setmana 
s’ha clausurat la retrospectiva de 
Dalí a Rio de Janeiro, i ho ha fet 
amb el rècord per al Centro Cul-
tural Banco do Brasil: 978.171 
persones. Ara una part de la mos-
tra anirà a São Paulo.e

Dalí va pintar 
Noia a la 
finestra el 1925 
a Cadaqués. 
FUNDACIÓ GALA-

SALVADOR DALÍ

El Teatre-Museu de Figueres exposa el quadre per primer cop en 30 anys
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En un dels parèntesis vacacionals i 
familiars que els Dalí feien a Cada-
qués, l’any 1925, el pintor va crear 
un dels seus quadres més emblemà-
tics: Noia a la finestra. La noia era la 
germana de l’artista, Anna Maria, i 
l’enquadrament és la vista des d’una 
de les finestres de la casa que la fa-
mília té a la platja des Llaner: en pri-
mer terme el mar i, a l’horitzó, la ri-
ba de la platja de ses Oliveres. A la fi-
nestra es veuen reflectides unes ca-
setes blanques típiques del paisatge 
cadaquesenc.  

Gràcies a l’amistat amb la família 
Pitxot –els primers turistes que fan 
temporada en aquest poble del cap 
de Creus–, els Dalí comencen a esti-
uejar-hi cap al 1910. L’artista va pin-
tar aquell entorn molt sovint, en els 
seus anys de formació, les dècades 
10 i 20. Noia a la finestra no té res de 
surrealista. És una peça noucentis-
ta: retrata un moment quotidià amb 
un tractament clàssic, en la compo-
sició i el color. Va ser fruit d’un mo-
ment en què “Dalí llança una mira-
da cap a l’ordre pictòric, una consig-
na estètica d’Itàlia i França que van 
seguir tant Picasso com ell”, expli-
cava ahir el director del Teatre-Mu-
seu Dalí, Antoni Pitxot.  

El novembre del 1925 el quadre 
s’exposaria per primera vegada a les 
Galeries Dalmau i La Publicitat la 
destacaria com “una obra simpàtica 
i penetrant”, amb “una vaga resso-
nància elegíaca”. La peça va acabar 
en mans d’un amic del pintor. Se-
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El TNT, una “explosió  
de creativitat” per exportar

José Ballesta –que cantarà i tocarà 
la guitarra–, al bar Reina Victòria de 
Terrassa. Pla assegura que aquesta 
edició serà una “explosió de creati-
vitat” amb la qual esperen igualar el 
92% d’ocupació del 2013. Mantenen 
la voluntat de demostrar que les no-
ves dramatúrgies “no són elitistes ni 
críptiques”, i per això també apos-
ten per preus populars (de 0 a 26 eu-
ros). I, a més, aquest teatre és el més 
indicat per exportar: 50 programa-
dors estan convocats a la cita. 
Aquest any han destinat l’espai de la 
Nova Jazz Cava de Terrassa com a 
punt de trobada entre professionals. 

El teatre d’objectes predomina 
en el cartell, amb companyies com 
Oligor i l’Agrupación Señor Serra-
no. Monstres / Objecte d’objectes, de 
Playground i Xavi Bobés, farà una 
crítica a la manipulació dels objec-
tes i a la visió del cos com un simple 
instrument. David Espinosa estre-
narà la versió “més arbitrària” de 
Molt soroll per no res per preguntar-

se si és necessari continuar re-
presentant clàssics. També es 
podran viure experiències pròxi-
mes a la dansa amb la intimista 
Ballarina, de Sònia Gómez; L’agi-
tador Vórtex, amb una Cris Blan-
co virtual i real, i el Thank you for 
dancing, de Les Filles Föllen, que 
es pot seguir via apli. El TNT 
també promou tres muntatges si-
te specific, una aposta pel teatre 
que “té la capacitat de reivindicar 
i explicar coses”, diu Pla.e

Tabac rouge, l’espectacle que dóna el tret de 
sortida al Terrassa Noves Tendències. R. HAUGHTON
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Després de caure rendits amb l’exu-
berant La veillée des abysses i amb el 
prodigiós Raoul, vistos al TNC el 
2007 i el 2011, la inauguració ahir 
del festival TNT (Terrassa Noves 
Tendències) era una de les grans ci-
tes teatrals del calendari a Catalu-
nya. El nou muntatge de James 
Thiérrée, Tabac rouge –que avui es 
pot tornar a veure al Teatre Princi-
pal–, és “un espectacle molt més 
dur, que es planteja què passa quan 
et trobes davant del full en blanc i 
que manté el mirall inexorable que 
qüestiona constantment qui ets”, 
explicava el director artístic del fes-
tival, Pep Pla. Aquest era el sonor 
tret de sortida del TNT, que fins diu-
menge acollirà unes 50 activitats: 23 
són espectacles, 13 dels quals copro-
duccions, i 13 estrenes, com el mo-
nòleg El niño Miguel, de l’actor Juan 

BARCELONA
CARLA ROCA BAYÓN

Públics 
Les noves 
dramatúrgies 
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“ni elitistes  
ni críptiques”


