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Els tàndems del TNC que ve

català des que la va escenificar Llu-
ís Pasqual amb Fabià Puigserver i 
Frederic Amat el 1986. “Un text po-
ètic d’alt voltatge que reflexiona so-
bre el concepte de teatre, de públic 
i de teatre públic”, diu Albertí. 
 
‘Maria Rosa’ i Carlota Subirós 
El TNC vol “enfocar nova llum” a la 
figura d’Àngel Guimerà i abordar per 
fi com la seva pulsió homoeròtica re-
primida va afectar “les criatures sor-
gides de la seva ploma” i, de retruc, va 
produir un esclat de noves formes te-
atrals. Carlota Subirós serà l’encar-
regada de portar Maria Rosa a una 

dimensió jove i contemporània bus-
cant actors de l’edat dels personat-
ges: part del repartiment sorgirà d’un 
càsting de postgraduats. A més, Gui-
merà centrarà les activitats i edicions 
de la temporada 2015-16.  

 
Schnitzler i Xavier Albertí  
El director del TNC s’encarregarà de 
la producció de més envergadura: 
amb més de tres hores de durada i 
una quinzena d’actors (els ja fitxats 
van de Lluís Homar a Joel Joan, de 
Manel Barceló a Rubèn de Eguia), El 
professor Bernhardi, d’Arthur 
Schnitzler, acostarà al públic refle-

xions sobre política i religió a través 
de la mort d’una dona que ha avortat. 
En el fons, l’obra mostra que “ele-
ments primaris com l’orgull poden 
fer canviar conviccions ideològi-
ques”, diu el director.  

 
‘Don Joan’ i David Selvas  
La Sala Petita acollirà un Molière de 
la productora La Brutal, amb David 
Selvas de director, Manrique d’actor 
i els seus còmplices habituals. 
L’adaptació del mite donjoanesc 
partirà de la hipòtesi que s’està ten-
dint a “la banalització excessiva de la 
sexualitat”, explica Albertí. Don Jo-
an serà una de les obres que, en co-
producció amb altres companyies, 
sortirà de gira. Una altra adaptació 
d’un clàssic, Txékhov, serà Qui bones 
obres farà, versió particular de La 
gavina a càrrec de Pep Tosar. 

 
Pau Miró i Emma Vilarasau  
La collita de joves autors catalans se-
rà escassa i es concentrarà en la figu-
ra de Pau Miró. El dramaturg i direc-
tor estrenarà a la Sala Gran Victòria, 
un text situat en una barberia als anys 
50, en plena Vaga de Tramvies, en la 
qual una dona vídua (Emma Vilara-
sau) rellogarà un espai a un professor 
republicà estraperlista, cosa que 
l’obligarà a “decidir entre les ideolo-
gies permeses i les prohibides”, apun-
ta Albertí. D’autors catalans també es 
veuran Només són dones, de Carmen 
Domingo dirigida per Carme Porta-
celi; la dramatúrgia de Carles Fer-
nández sobre Nàdia Ghulam; l’obra 
del projecte social Tu no surts a la fo-
to, d’Enric Nolla, i Niu, de Marc Gar-
cia Coté, triada de la bústia de textos.  

 
Joan Baixas i Cildo Meireles  
El Nacional acollirà obres de format 
singular, com el recorregut per les 
entranyes del teatre de Societat 
Doctor Alonso. Però la més especi-
al serà Daurrodó, una peça de teatre 
d’objectes de Joan Baixas que par-
teix del món plàstic de l’artista bra-
siler Cildo Meireles. “S’han enamo-
rat”, deia Albertí.e 

El teatre redescobrirà les pulsions de Guimerà i fitxarà 150 actors per escenificar de Lorca a Molière 
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El lema de la temporada 2015-16 del 
Teatre Nacional serà “Som pú-
blics”. Una afirmació que vol re-
marcar tant la diversitat de públic 
que pretén atreure el director, Xa-
vier Albertí, com les funcions que 
ha de complir un teatre públic, una 
de les quals és donar feina al sector. 
Per això va assenyalar que es con-
tractaran 150 actors i actrius per re-
presentar els 16 espectacles progra-
mats, i 100 persones més per als 
equips creatius. Una festa popular 
el 3 de setembre donarà el tret de 
sortida a la temporada, que dedica-
rà un epicentre a rellegir el teatre 
d’Àngel Guimerà. Aquests seran al-
guns dels tàndems més destacats.  

 
Shakespeare i Cole Porter 
Molt soroll per no res amb música de 
Cole Porter. Els ideòlegs del curiós 
matrimoni seran un altre matrimo-
ni teatral: Àngel Llàcer i Manu Guix. 
Amb una adaptació signada per 
Marc Artigau i el mateix Llàcer, i 
amb vint intèrprets a escena –entre 
músics i actors, de Lloll Bertran a 
David Verdaguer–, “l’obra més cata-
lana de Shakespeare” inaugurarà 
primer el festival Temporada Alta i 
després la Sala Gran, el 15 d’octubre.  
 
Carles Santos i el seu piano 
El geni músico-teatral més gamber-
ro de l’escena catalana, als 75 anys, 
oferirà el que podria ser el seu últim 
espectacle, que per ara es titula Pa-
tetisme il·lustrat (10 maneres dife-
rents de començar un espectacle). I 
començarà l’obra fent miques el seu 
piano, per reflexionar després sobre 
l’herència musical que deixa.  
  
García Lorca i Àlex Rigola 
Després d’un tòtem com Incerta glò-
ria, Rigola tindrà entre mans el rep-
te de muntar un clàssic de la litera-
tura espanyola: El público, de García 
Lorca, una obra icònica per al teatre 
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La tarifa plana arriba al teatre...  
i més barata que Spotify 

lar a la que ja funciona per a la músi-
ca digital: l’abonat podrà veure tota 
l’oferta de la temporada per només 
99 euros. Això significa que l’entrada 
costarà només 6,2 euros per als 16 es-
pectacles que es programaran d’oc-
tubre a juliol. “Surt a 9,9 euros al mes, 
com Spotify”, deia Campos, tot i que 
en realitat són 9 cèntims menys. I en-
cara és inferior si l’abonat té menys 
de 35 anys, perquè llavors la tarifa 
plana li valdrà 69 euros. Per a Xavi-
er Albertí es tracta d’una “proposta 
revolucionària a Barcelona, a l’estat 
espanyol i en el context europeu”, i 
defensa que té lògica que en un tea-
tre públic els preus puguin ser signi-

ficativament més baixos que en els 
privats, com passa en altres països. 
La tarifa plana es pot adquirir des 
d’ara i fins a l’inici de la temporada 
(s’allargarà en funció de l’acollida). 
L’oferta se suma als descomptes i 
packs que ja existien, però s’incorpo-
ren dues novetats més: l’edat del pú-
blic jove puja dels 25 anys als 35 i el 
descompte per a ells és del 50%, com 
els aturats. L’altra novetat és que re-
baixarà un 15% l’entrada comprada 
abans de l’estrena.  

D’aquesta manera, el TNC pretén 
aconseguir més públic, incrementar 
els ingressos propis, tenir un coixí 
d’espectadors per a cada funció i ga-
rantir una bona ocupació. La 
d’aquest any ronda el 60%, que és 
baixa però dins la mitjana de la ciu-
tat. En nombre total d’espectadors, 
s’arribarà als 105.000, 4.000 menys 
que la temporada passada.e

Per què no va més sovint al teatre? 
Perquè és car. Aquesta és la respos-
ta habitual del públic en les enques-
tes que fa el Teatre Nacional. Sigui 
veritat o l’excusa fàcil, la direcció ha 
decidit incidir precisament en el 
preu de les entrades per “trencar la 
percepció que el teatre és car i perquè 
el preu no sigui un impediment per 
venir i repetir”, defensava ahir Mò-
nica Campos, directora executiva del 
centre. Per això l’as que es va treure 
de la màniga és una tarifa plana simi-
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01. Els artífexs 
de la versió  
de Molt soroll 
per no res.  
02. Àlex Rigola.  
03. Homar a  
El professor 
Bernhardi. 
04. L’equip de 
la barberia de 
Victòria.  
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Pagar 9,9 euros al 
mes per veure-ho tot

69 - 99 euros 
El cost de la tarifa plana 

Per 99 euros es poden veure 16 
espectacles: l’entrada de cada un 
surt a 6,2 euros. Per als joves, el 
preu cau a 69 euros: 4,3 per obra. 

50%  
Rebaixa a menors de 35 anys 

Els joves ja no arriben fins a 25 
anys, sinó fins a 35, i paguen un 
50% menys. La compra abans de 
l’estrena té una rebaixa del 25%.

Innovador 
Volen que el 
preu no sigui 
l’impediment 
per anar  
al teatre


