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DIVUIT ESPECTACLES El proper curs del Teatre Nacional de Catalunya vol conquerir nous públics i, amb
aquesta finalitat, ha preparat una política de preus que inclou un abonament per a tots els muntatges que es pot
adquirir al preu de noranta-nou euros. En la programació figuren clàssics de Lorca, Guimerà, Schnitzler i Molière
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L’actriu igualadina Lloll Bertran
pujarà a l’escenari de la Sala Gran
del Teatre Nacional de Catalunya
en la primera producció de la pro-
pera temporada, una nova posada
en escena de Molt soroll per no res,
de Shakespeare, que dirigirà Àngel
Llàcer del 15 d’octubre al 29 de no-
vembre. En la presentació del curs
2015-16 que va tenir lloc ahir, tam-
bé es va donar a conèixer la pre-
sència de la companyia anoienca
Farrés Brothers en la programació
familiar, amb l’espectacle Tripula.

El TNC oferirà la temporada
entrant divuit espectacles, amb
alguns clàssics com la Maria Rosa
d’Àngel Guimerà, i viurà una fes-
ta d’inauguració el 3 d’octubre. El
director Xavier Albertí i la directora
executiva de l’equipament, Mòni-
ca Campos, van anunciar una po-
lítica de preus que vol obrir el
ventall de públics que acudeixen
a les sales del Teatre Nacional.

El responsable artístic va reco-
nèixer que l’ocupació del curs ac-
tual davallarà respecte de l’anterior,
i se situarà entre el 58 i el 60 %, en
part perquè «erròniament» s’han
prorrogat alguns muntatges.
Tot i que encara queden algunes
funcions en cartell, Albertí va
apuntar que el balanç es tancarà
amb 105.000 espectadors, 4.000
menys que el 2014-15.

Per intentar recuperar terreny,
es posa en marxa una tarifa plana,
ja a la venda, que permetrà assis-
tir a tots els espectacles per 99
euros; és a dir, 6,2 euros per en-
trada. També es posa a disposició
dels espectadors abonaments i ti-
quets a preus assequibles i es fixa
l’edat considerada jove en els 35
anys. Podeu trobar tota la infor-
mació a la web www.tnc.cat.

Shakespeare & Cole Porter
El verb de Shakespeare i la músi-
ca en directe de Cole Porter s’uni-
ran en l’estrena de la Sala Gran.
Molt soroll per no res tindrà en
aquesta nova versió un toc con-
temporani per mitjà d’Àngel Llàcer
i Manu Guix. La igualadina Lloll
Bertran formarà part del reparti-
ment de l’obra, a més de noms des-
tacats de l’escena catalana com Da-
vid Verdaguer, Albert Triola, Vic-
tòria Pagès i Màrcia Cisteró.

La segona cita a la Sala Gran
serà  una coproducció amb el Tea-
tro de la Abadía de Madrid que
permetrà veure El Público (17 de
desembre-3 de gener), de Federi-
co García Lorca i direcció d’Àlex Ri-
gola. Amb actors com Ferran Car-
vajal, Pau Roca i Nao Albet, la
peça parla del potencial transfor-
mador del teatre.

La primera producció a Cata-
lunya d’El Professor Bernhardi,
d’Arthur Schnitzler, tindrà de l’11
de febrer al 20 de març la direcció
de Xavier Albertí i un repartiment
de primera amb Lluís Homar, Da-
vid Bagés, Manel Barceló, Carles
Canut, Pep Cruz, Joel Joan i, entre
altres, l’intèrpret de la Seu d’Urgell
Roger Casamajor. La peça va ser
prohibida el 1912 a  Àustria per la
crítica política i religiosa que por-
ta implícita.

La vaga de tramvies que va des-
afiar el franquisme el 1951 a Bar-
celona s’explicarà del 4 de maig al
12 de juny en l’espectacle Victòria,

de Pau Miró, que també tindrà un
elenc de luxe. Emma Vilarasau,
Mercè Arànega, Pere Arquillué,
Jordi Boixaderas i Joan Anguera, fill
de Castellterçol. D’altra banda, el
9 d’abril es farà un concert del
grup DeuDeVeu, vencedors en la
primera edició del concurs televi-
siu Oh Happy Day!, que presentarà
el disc Nàufrags.

Guimerà a la Sala Petita
Dansa, text i música aniran de
bracet a Només són dones, el mun-
tatge que obrirà el curs a la Sala Pe-
tita, del 8 d’octubre al 8 de no-
vembre. Carme Portacelli dirigirà
un espectacle sobre el patiment de
les dones a les presons durant la
guerra civil, que interpretaran l’ac-
triu Míriam Iscla, la cantant Mai-
ka Makovski i la ballarina Sol Picó.

Les passions que Àngel Gui-
merà va escriure a Maria Rosa es
veuran del 20 de gener al 28 de fe-
brer amb direcció de Carlota Su-
birós i protagonisme per a Mar del

Hoyo. David Selvas, per la seva
part, conduirà el Don Joan de Mo-
lière, que, del 17 de març al 24 d’a-
bril, i hi actuaran Lluís Marco, Ju-
lio Manrique, Manel Sans, Cristi-
na Genebat i Anna Azcona. Pep
Tosar dirigirà, del 19 de maig al 12
de juny, Qui bones obres farà, un
muntatge creat a partir de l’obra de
Txèkhov. Del 30 de juny al 10 de ju-
liol, i dins del Grec 2016, la cloen-
da de l’espai la signaran el director
Joan Baixas i el reconegut artista
brasiler Cildo Mereiles amb Daur-
rodó, una proposta de música, ti-
telles, dansa i arts plàstiques amb
Rossy de Palma en el repartiment.

Quatre propostes a la Tallers
El pianista i compositor Carles
Santos dirigirà Patetisme il·lustrat
(10 maneres diferents de començar
un espectacle), del 19 de novembre
al 6 de desembre, un muntatge
amb l’imaginari personal de l’ar-
tista sobre l’escenari. En un regis-
tre ben diferent, del 3 al 7 de febrer
es veurà Nadia, un documental es-
cènic sobre la història real de l’af-
ganesa Nadia Ghulam. Carles Fer-
nández i Eugenio Szwarcer acom-
panyaran la noia en el projecte.

Els dies 17 i 18 de febrer, Tu no
surts a la foto posarà sobre l’esce-
nari un projecte valent escrit per
Enric Nolla i dirigit per Antonio Si-
món Rodríguez. L’autor va estar
dos anys col·laborant amb un grup
de teràpia familiar a l’Hospital de
Sant Pau de Barcelona i va fer un
text que es representarà com a
lectura dramatitzada. Marc Garcia
Coté debutarà amb Niu, els dies 26
i 27 de maig, després d’haver estat
seleccionat d’entre les propostes
rebudes en la bústia textos con-
temporanis del TNC. L’entrada
serà lliure en aquestes dues obres.

La programació també inclou
l’itinerant La naturalesa i el seu tre-
molor, del 6 al 21 de novembre,
que formarà part de l’IF Barcelo-
na de teatre d’objectes. En el ter-
reny dels infantils, l’aventura amb
nau espacial que recreen els Far-
rés Brothers a Tripula es podrà
gaudir del 13 d’abril a l’1 de maig.
Abans, la Companyia EIA oferirà
Capas, del 28 de novembre al 27 de
desembre, i La Petita Malumalu-
ga representarà Bítels per a nadons,
del 21 de febrer al 13 de març.
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Lloll Bertran farà un Shakespeare
a la Sala Gran del TNC el curs vinent

L’actriu igualadina participarà a «Molt soroll per no res» i els Farrés Bros. tindran un infantil

El celler manresà Oller del Mas
es converteix en una de les seus del
Festival Vinyasons, que es localit-
za al Penedès, i serà escenari el dia
3 de juliol de l’espectacle musical
Cantar al desamor, amb l’actriu i
cantant Mercè Martínez i el pia-
nista Andreu Gallén. La cita tindrà
lloc a les 20.30 h, si bé una hora
abans es farà una visita al celler. Els
dos intèrprets faran un recorregut
per boleros, estàndards de jazz i te-
mes de teatre i cine musical que
transmeten les emocions i l’humor
que acompanyen l’amor no cor-
respost. Les entrades es poden
comprar a topticket.cat.
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El Celler de l’Oller
del Mas acollirà
un concert del
Festival Vinyasons

El teatre Kursaal de Manresa
posa a la venda aquesta tarda (18
h) les entrades per a una cinque-
na funció del musical El Petit Prín-
cep, que tindrà lloc el dissabte 3
d’octubre a les 12 h. Els tiquets te-
nen un preu de 22 euros (15 euros
per als menors de 12 anys) i es po-
sen a disposició del públic quan ja
queden ben poques localitats a la
venda de les tres sessions anun-
ciades inicialment i de la quarta
que es va programar després.
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El Kursaal ven les
entrades d’una
altra funció de
«El Petit Príncep»

Cristina Morera, de Palà de Tor-
roella, presenta avui (20 h) Greta-
litats al Saló de Sessions de l’A-
juntament de Cardona. L’obra con-
té un seguit de fotografies de l’au-
tora comentades per una trentena
d’escriptors. D’altra banda, el di-
vendres 19 de juny és la data fixa-
da per a la presentació de Retorn
a casa, el volum que recull dotze
anys d’articles de Josep Tomàs
Cabot a Regió7. Gonçal Mazcu-
ñán, president de la Demarcació
Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes, i l’editor Jaume Huch
acompanyaran l’autor. Tots dos
llibres són d’Edicions de l’Albí.
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Cristina Morera i
Josep Tomàs
Cabot presenten
els seus llibres

L’actriu igualadina Lloll Bertran
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