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Amb tots els ingredients d'una trobada amable de post vacances, el Teatre Nacional de Catalunya
va presentar ahir la nova Temporada 2015/16 al seu públic, una programació que a la premsa ja
se'ns va presentar el mes de juny i de la que ja us en vam parlar a
http://www.teatral.net/ca/noticies/16810/el-tnc-ha-presentat-avui-una-temporada-per-a-tothom-i-a-preu-de-cine#.Vel68fntmko).

Va ser una festa-espectacle a la que van assistir bona part dels protagonistes de la cartellera que
engegarà a l'octubre, i que va ser conduïda per la virtuosa directora polonesa Wanda Pitrowska, el
que va dotar l'acte d'una notable sensibilitat cultural. Amiga personal del director del TNC, Xavier
Albertí, Pitrowska ha assistit a la presentació de temporada durant dos anys consecutius
oferint-nos la seva reconeguda virtuositat musical. Aquest cop, i després d'un gran esforç per
aprendre català, ha volgut fer-nos personalment la presentació dels espectacles donada l'absència
de l'Albertí, que era de viatge.

Les bambolines de la Sala Gran es van obrir puntualment a les 19 h. Els primers en parlar van ser
la presidenta del Consell d'Administració del TNC, Sol Durella i el conseller Ferran Mascarell.
Daurella va destacar que al cartell hi estan representats tots els gèneres escènics, que s'havia
reforçat la programació familiar i que el projecte Epicentre de Xavier Albertí, de recuperació del
nostre Patrimoni (espectacles, conferències, etc...) se centra enguany en Àngel Guimerà.

Ferran Mascarell va començar agraint la fidelitat del públic "que forma part de la família d'aquest
teatre que és de tothom" i també la feina de tots els professionals i tècnics que el fan possible.
Com a acèrrim espectador que és, va destacar que "el teatre proposa una mirada sobre nosaltres
mateixos. Es un complement del que som ja que hi veiem expressats els nostres sentiments i
anhels. Una part de la realitat de la vida que ens ajuda a complementar-nos." També va dir que la
temporada del TNC "neix amb el desig de participar a construir un país millor a través de la cultura,
en un moment significatiu en què arriba tanta gent a Europa intentant trobar un lloc per viure. Un
país culte és un país millor, ja que la cultura és capaç de desvetllar la creativitat i els sentiments."

RECORDEM LA TEMPORADA SOTA LA BATUTA DE WANDA PITROWSKA

És una temporada construïda per grans noms de l'escena catalana, actors, autors i directors,
pensada per a tots les edats, ja des dels nadons, amb propostes que van del més contemporani,
als grans clàssics. Pitrowska va obrir la presentació amb una gran aposta musical, dirigida per
l'Àngel Llàcer, que comparteix la dramatúrgia amb Marc Artigau. És una versió molt actual del Molt
soroll per no res, de Shakespare, que s'inspira en les pellícules americanes dels anys 50, amb
música de Cole Porter. La Pitrovska, també gran pianista, va permetre que Manu Guix fes
l'acompanyament al piano de la peça musical que ens van presentar. L'interpreten un equipàs de
somni: Clara Altarriba, Lloll Bertran, Oriol Burés, Enric Cambray, Jordi Coll, Bernat Cot, Àngel
Llàcer, Albert Mora, Òscar Muñoz, Aida Oset, Victòria Pagès, Marc Pociello, Bea Segura, Albert
Triola i David Verdaguer. Llàcer va voler puntualitzar que l'esplèndida escenografia de Sebastià
Brossa "s'ha fet amb mobles reciclats que eren als soterranis del TNC." I dit això, els va fer sortir
corrents de l'escenari per anar a assajar! Del 15 d'octubre al 29 de novembre a la Sala Gran.

Abans, però (8 d'octubre), a la Sala Petita s'estrenarà Només són dones, uns monòlegs escrits per
Carmen Domingo que donen vida a les moltes dones anònimes que van patir la Guerra Civil.



Carme Portacelli, que dirigeix l'espectacle, va destacar que parla "d'aquelles dones que no surten
als llibres però que van viure i patir la Guerra com a militants i també com a esposes i mares."
L'interpreten Míriam Iscla, Sol Picó i Maika Makovsky.

Tot seguit, Tomàs Aragay, de Societat Doctor Alonso, va parlar de la seva proposta experiència La
naturalesa i el seu tremolor, que consisteix en un recorregut de 35 espectadors per sessió per
espais del TNC que generalment no són vistos pel públic. Pretén fer una reflexió sobre" la
distància que es genera sobre el món real i el virtual que ens envolta. Un convit a fer poesia sobre
la vida que ens oculten." Per fer-ho encara més sorprenent, es classifica com a Teatre d'objectes.
Del 6 al 21 de novembre.

EL COMIAT DE CARLES SANTOS?

La Sala Petita engega el 19 de novembre amb tot un Mestre: Carlos Santos. Presenta Patetisme
illustrat, una reflexió sobre el final de la seva trajectòria com artista que parteix de la destrucció
d'un piano "molt especial, que jo mateixa he tocat, però que és millor no tocar", va dir la Pitrowska.
L'acompanyen a escena Mònica López, la ballarina Doy Sánchez i la percussionista Núria
Andorrà. Del 19 de novembre al 6 de desembre.

Una altra proposta d'alta volada és El público, de Lorca, que passarà el Nadal a la Sala Gran (del
17 de desembre al 3 de gener): "M'agradaria convertir la Sala Gran en el cap de Lorca i convidar la
gent a entrar-hi i compartir els seus neguits durant els viatges a Nova York i a Cuba", va dir Àlex
Rigola, director de l'espectacle, L'obra va ser escrita en un moment en què l'autor es replanteja
què és el teatre i la necessitat de que sigui honest. .Un gran espectacle amb Nao Albet, Dsvid
Boceta, Ferran Carvajal, Juan Codina, Laia Duran, Irene Escolar, Miranda Gas, Jaume Lorente,
Pau Roca, Pep Tosar, Jorge Varandela, Nacho Vera i Guillermo Weickert.

L'EPICENTRE GUIMERÀ

El mes de gener comença l'Epicentre Guimerà, amb un gran clàssic: Maria Rosa. Xavier Albertí va
encarregar aquest muntatge a Carlota Subirós, que es va mostrar molt entusiasmada i illusionada
per tenir l'oportunitat d'aixecar "un text d'un gran mestre que, tot i ser una gran lectora, em vaig
adonar que no coneixia els nostres mestres." Per a la directora Maria Rosa és "una peça de teatre
contemporani urgent, necessari, que parla de gent que viu en condicions dures. Per a mi és un
repte poder agafar-lo amb una mirada d'avui." Encara no està decidit tot el repartiment, però està
molt contenta de comptar, de moment, amb Mar del Hoyo, Borja Espinosa i Lluïsa Castell, entre
d'altres. Sala Petita, del 20/1 al 28/2.

UN GRAN MOMENT MUSICAL!

Abans de presentar-nos una altra gran aposta, El professor Berhardi d'Arthur Schnitzler, vam
poder gaudir d'uns moments musicals amb la gran Pitrovska al piano i Oriol Genís, un dels
intèrprets de la peça, cantant "una lletra molt violenta" de Boris Vian. La música era d'Enric
Morera, que enguany faria 150 anys. Va ser un dels grans moments de la nit.

Xavier Albertí és el director d'aquest Professor Berhardi "una ceba amb moltes capes, una obra
que no s'ha fet mai aquí i que és molt complicada de fer perquè necessita grans actors. Els hem
trobat, són Manel Barceló, Joel Joan, Lluís Homar i Pep Cruz, en els papers principals, envoltat
d'un equip de 12 persones a escena," explicava Albertí en una projecció, ja que no va poder
assistir a la presentació. Lluïsa Cunillé ha fet l'adaptació i s'estrenarà l'11 de febrer a la Sala Gran.

Carles Fernández Giua porta al TNC la Nadia Ghulam, la jove afganesa que es va haver de fer
passar per un home per sobreviure al seu propi país. Un espectacle molt necessari també, que
interpreta ella mateixa d'una manera dinàmica, explicant la seva història amb projeccions. Anirà a
la Sala Tallers el 3 de febrer.

En aquesta línia de teatre social i personal però molt diferent arribarà a la Tallers Tu no surts a la
foto, un projecte del dramaturg Enric Nolla, fruit d'un treball de dos anys amb la unitat de
psiquiatria de l'Hospital de San Pau. Antonio Simón, director de l'espectacle, explica que "pretén
mostrar què passa pel cap quan hi ha un brot psicòtic. Una experiència teatral per compartir amb
el públic i trencar esquemes."

UN 'DON JUAN' MOLT ACTUAL



Wanda Pitrovska va cridar David Selvas perquè ens presentés el seu Don Juan, de Molière,
protagonitzat per un seductor Julio Manrique. "És un Don Juan divertit, sexi, juganer... Un text
popular que ens hem mirat amb ulls contemporanis per acostar-lo a la gent jove." Per a Selvas, el
més impactant de l'espectacle és "la baixada als inferns, a la segona part, que és quan parla de la
falta de llibertat." Selvas va dir que ja no tenia pressupost per gaire gent més, però que encara no
tenia tot el repartiment. De moment hi ha Anna Azcona, Cristina Genebat, Javier Beltrán, Nausica
Bonnín, Lluís Marco i Manel Sans. Sala Petita, del 17 de març al 4 d'abril.

I una proposta per a un sol, dia: Nàufrags, de DeuDeVeu, que aquesta coneguda formació vocal
presentarà el 9 d'abril a la Sala Gran. Cantaran peces de diversos gèneres envoltats d'un fort
component escènic, dirigits per Daniel Anglès. Ens en van fer un tastet!

El brillant dramaturg que és Pau Miró també participa a la Temporada del TNC amb Victòria, una
història viscuda a la Barcelona del 1951, quan una dona a la que se li mor el marit, va al cementiri i
es troba sola al tramvia. És el dia de la Vaga de Tramvies, el primer moviment de revolta popular
en ple franquisme. "Demostra que la gent, amb aquesta moguda popular, va aconseguir que
baixessin els preus. També parla dels prejudicis contra la dona. El marit era barber i ella no pot
tirar endavant la barberia perquè els homes no volen que una dona es toqui el bigoti," va dir Miró.
L'obra és plena de contingut, que l'autor ha anat investigant a base "d'aixecar el vel i veure més
enllà del que ens han explicat." De moment han fitxat a Joan Anguera, Mercè Arànega, Pere
Arquillué, Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau. Sala Gran, del 4 de maig a 12 de juny.

Wanda Pitrovska ens va parlar de Qui bones obres farà, un text de Pep Tosar a partir de Txèkhov:
"Fa una mirada molt contemporània a La Gavina i L'hort dels cirerers i reflexiona sobre la utilitat
del teatre i les seves noves formes d'entreteniment." Sala Petita, del 19/5 al 12/6.

La Sala Tallers tanca temporada amb Niu, de Marc Garcia Coté (26 i 27/6), el segon text que
sorgeix del projecte Descobrint nous autors.. La seva directora, Yvette Vigatà, va explicar que "és
un text llegit sense treva, sense punts ni comes, que és com els ocells fan els nius."

Joan Baixas i Cildo Meireles tancaran la Sala Petita amb el seu Daurodó, 5 peces diferents que
"naveguen de manera diferent cap a una mateixa direcció. Són un registre de paradoxes, com ja
ho és el mateix títol", va dir Baixas.

I ELS MÉS PETITS!

Tancarem aquest relat citant les tres propostes de teatre familiar, "seductores per a infants de
totes les edats" Són Capas, de la companyia de circ Eia; els Bítels per a Nadons, creació de La
Petit Malumaluga i Tipula, de Farrés Brothers, on "ens emportem el públic de viatge amb un
globus estàtic, que es converteix en una nau especial on el que mana és el GPS", van explicar,

Dit això, Wanda Pitrovska es va acomiadar del públic, que va aplaudir entusiasmat. A la sortida, el
vestíbul de la Sala Gran era una festa. El públic tenia una invitació per a un parell de copes però
va passar que la Sala Gran és molt gran i els bars només eren dos. Aprofitant que feien cua, vaig
voler fer de periodista i preguntar si estaven contents de la temporada i què pensaven venir a
veure: "Nosaltres? Tot! Tenim l'abonament!", em van dir en Pep Casali i la Montse Gausachs,
teatrers empedreïts de tota la vida, gens sospitosos de perdre's res! No vaig parlar amb massa
gent, per tant no es tracta d'una enquesta científica, però van guanyar Molt soroll per no res,
Nadia, El professor Bernhardi i Victòria.El corrent general era que "la programació és molt
interessant, vindria a tot però no pot ser. Hi ha altres teatres, també! I algun dia ens hem de
quedar a casa..." Amb tot, la temporada no acaba aquí, cada espectacle està envoltat de activitats
a l'entorn, treballs pedagògics i diverses propostes que us anirem posant a l'agenda.

Al Vestíbul hi havia també tots els actors, que parlaven amb tothom afablement (podeu mirar el
vídeo que hem fet a Teatralnet, molt bonic!) Però la protagonista de la nit, indiscutiblement, va ser
la Wanda Pitrovska, que ens ho va explicar tot molt bé, de manera amena i amb un deliciós
accentet rus. Molts érem els que l'esperàvem a la sortida per demanar-li autògrafs o que ens
permetés fer-nos una selfie emb ella. Jo mateixa em vaig mudar i enjoiar elegantment per estar a
l'alçada. Però no va sortir. El que si que va aparèixer misteriosament va ser Xavier Albertí, que
acabava d'arribar "d'un gran viatge". Doncs moltes felicitats per una feina molt ben feta!




