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Encara no s’ha anunciat
oficialment la temporada i
ja hi ha 14.000 entrades
venudes de les sessions es-
colars de La plaça del dia-
mant al TNC. Vist l’èxit, el
director artístic Sergi Bel-
bel ha accedit a fer fun-
cions escolars, si es dema-
na, en aquelles ciutats on
es representi l’actuació en
gira. El dramaturg Josep
Maria Benet i Jornet ha fet
una versió de la mítica no-
vel·la pensada per ser re-
presentada a la Sala Gran.
La voluntat de fer gira im-
plica que es construeixi un
segon decorat, de menors
dimensions. Aquesta pe-
ça, de prop de tres hores de
durada, parteix de l’espec-
tacularitat: «Cauran bom-
bes.» I es reproduirà l’en-
velat, i el barri de Gràcia
de Rodoreda. La versió,
doncs, es distanciarà, i
molt, de la que Joan Ollé
va fer tres anys enrere,
construïda a partir de tres
monòlegs interiors en què
aprofundia en la intimitat
de la jove protagonista,
que patia les penúries de la
guerra i la postguerra.

Sergi Belbel va accedir
a la direcció artística del
TNC la temporada passa-
da. Feia quasi un any que
preparava el cartell pel
2006/07. No va aconse-
guir, tot i intentar-ho, treu-
re cap espectacle fora de
Catalunya. Ara sí, i per
partida doble. Belbel de-
fensa que la labor del
TNC, amb només 10 anys
de trajectòria, és donar a
conèixer les seves produc-
cions i, sobretot, les auto-
ries catalanes. Fins ara,
només es compten dues gi-
res del TNC fora de Cata-
lunya: Ramon Simó va
portar la producció, estre-
nada en castellà al TNC
l’abril del 2005, al setem-
bre a Madrid. També s’ha-
via fet una sortida, fent ac-
tuacions en català, portant
Escenes d’una execució,
uns anys abans.

A la Toscana és el segon
títol que s’exporta el
2007/08. S’estrenarà a
Temporada Alta, es repre-
sentarà en català a Frank-
furt (en un teatre que Bel-
bel ja hi havia portat El
temps de Planck interpre-
tat en alemany). A la Tos-
cana es representarà al
TNC del 8 de novembre al

6 de gener. Per acabar, farà
gira a l’Estat en castellà. A
Madrid, farà temporada a
La Abadía. És l’opció que
han triat per facilitar la
contractació.

Brossa i Esteve Polls
El TNC ha avançat els tres
primers mesos de produc-
ció, que són «bastant re-
presentatius» del que serà
la temporada, comenta
Belbel. Aquest diari ha po-
gut saber que el TNC, fi-
nalment, serà l’escenari
d’una producció dirigida
per Esteve Polls. L’histò-

ric director, avalat per dè-
cades de direccions a Bar-
celona i Amèrica Llatina
farà tres sessions a la Sala
Gran del Poema de Nadal,
un muntatge que habitual-
ment ofereix en esglésies.
També Rosa Novell dirigi-
rà un Brossa, un autor del
qual anteriorment s’havia
fet un híbrid inspirant-se
en l’artista. També hi hau-
rà la primera coproducció
amb el centre d’arts escè-
niques de Terrassa: L’ho-
me, la bèstia i la virtut.

La temporada arrencarà
amb un espectacle que in-

tegra màgia, circ, dansa i
música de James Thiérrée
(nét de Charles Chaplin),
del 26 al 30 de setembre.
Marta Carrasco reposa
J’arrive (del 4 al 21 d’oc-
tubre) una peça de dansa
teatre que va deixar gent
fora la temporada 2005/06
i que ha estat molt ben aco-
llida arreu.

Pel que fa a col·labora-
ció amb companyies, el
TNC ha decidit coproduir
les actrius de T de Teatre,
que han donat un gir al seu
format comercial amb un
text i direcció de Javier

Daulte. La comèdia es
confon amb el terror (del
18 d’octubre al 9 de de-
sembre a la Tallers). En
teatre familiar, es convida
la companyia dels Farrés
Brothers, que manipula-
ven els titelles a Primera
història d’Esther. Ovni,
l’espectacle que represen-
taran del 21 de novembre
al 4 de gener, desestima el
text i incorpora l’audiovi-
sual com a discurs narra-
tiu. L’obra és una copro-
ducció de l’Aurora d’Igua-
lada, que es veurà, precisa-
ment avui dins del Grec.

El TNC farà temporada a Madrid en català
Sergi Belbel aposta per la versió teatral de «La plaça del Diamant» amb una producció activa tota la temporada

� L’aposta del 2006/07 del TNC és la
versió teatral que Josep Maria Benet i Jor-
net farà de la novel·la La plaça del dia-
mant de Mercè Rodoreda. Es preveu que

El director artístic del TNC, Sergi Belbel, ahir al matí, als jardins del teatre públic. / ANDREU PUIG

� Si aquesta temporada
s’ha intentat vincular la
dramatúrgia amb els con-
certs a Sis veus de dona, la
temporada vinent hi ha
previstes dues òperes con-
temporànies. Per ara, ha
transcendit la d’El saló
d’Anubis (del 24 al 28
d’octubre a la Sala Petita),
amb música de Joan Al-
bert Amargós i llibret de
Toni Rumbau. L’òpera re-
crea un cabaret on els dos
presentadors trien un es-
pectador per anunciar-li la
seva mort. El TNC els
acull com a companyia
convidada i serà el títol
que obrirà la pròxima edi-
ció del Festival d’Òpera de
Butxaca. La peça té un
càsting doble i s’interpre-
tarà en dies alternatius en
català i castellà. Belbel
aclareix que «va ser una
demanda de la compa-
nyia» amb què farà gira
més endavant a l’Estat.

Les complicitats amb
festivals i amb els altres
centres de producció és el
camí, per Belbel, per do-
nar-se a conèixer a escala
internacional. Pel que fa a
Catalunya, enguany hi
haurà coproduccions amb
Temporada Alta i el Cen-
tre d’Arts Escèniques de
Reus, a més del Pirandello
amb l’equip de Terrassa,
que dirigeix Pep Pla: «La
relació serà fluïda i cons-
tant», apunta Belbel, que
tampoc es vol exigir fer
una coproducció amb cada
centre cada any. També hi
ha col·laboració amb la Fi-
ra de Teatre al Carrer de
Tàrrega: la companyia De-
ambulants mostrarà al jar-
dí del TNC, per la prima-
vera, el muntatge que ha
de servir per obrir la fira al
setembre. Per Belbel és
imprescindible una taula
en què es reuneixin els
equipaments amb vocació
pública (Lliure, Mercat de
les Flors i centres d’arts
escèniques) «que ens aju-
da a definir el teatre que
fem i que presentem». En-
tre aquests equips «no hi
ha competència deslleial»,
aclareix.

� El TNC ha sumat aquesta tem-
porada passada 184.385 especta-
dors. 30.000 més que l’any passat.
L’any que han avançat l’horari,
han descobert que el públic prefe-
reix aprofitar les sessions d’entre
setmana i arribar a sopar a casa.
«Sovint senties algú que deia en
sortir: ‘Encara arribem per veure
House’», exemplifica Belbel. El
director artístic celebra l’arribada
de nous projectes teatrals de gran
envergadura, com són els musicals
de Mamma mia! i Cabaret, perquè
amplia l’oferta d’espectacles.

JORDI BORDES / Barcelona aquest títol amb una Sílvia Bel en el paper
de Colometa juntament amb 30 actors
més, s’estreni el 31 d’octubre a la Sala
Gran fins al 20 de gener. A partir de gener,
iniciarà una gira per tot Catalunya i, a

També és bo per als que treballen
el musical en català «perquè obli-
garà els creadors a buscar fórmules
per fer-se valdre». Quan tot just
s’anuncia que el Coliseum serà
teatre i que el Versus obre dues sa-
les a la Sagrada Família (TGB) el
desembre vinent, Belbel s’excla-
ma que s’exigeixi a la cartellera de
Barcelona superar els dos milions
d’espectadors, que considera que
ja són molts: «Hi ha més especta-
dors que ciutadans», remarca.

El TNC gaudeix d’un bon per-
centatge d’ocupació (73,33%) i de

l’abril, es representarà al Centro Dramáti-
co Nacional, a Madrid. També esperen fer
alguna actuació a la resta de l’Estat. La
producció serà en català i se sobretitularà
en castellà en les funcions de la resta de la

sorpreses com ara Arcàdia. Belbel
considerava que calia fer-ho per-
què era un bon text però ja s’acon-
tentava amb el 50% d’ocupació.
Han fregat el 90%. Per Belbel, les
xifres responen bé al tipus de pú-
blic que busquen per cada sala: el
popular a la Sala Gran (80%), l’in-
quiet a la Petita (75,1%) i l’experi-
mental de la Sala Tallers (54,5%).
Pel que fa a l’entrada dels especta-
cles als jardins, consta d’un 40,5%
d’ocupació tot i que és molt relatiu
comptabilitzar quanta gent pot ca-
bre en un espai obert.

Península. També farà gira A la Toscana,
de Belbel, que s’estrenarà a Girona i es
veurà a Frankfurt, farà temporada al TNC,
i prepara una producció, llavors en caste-
llà, que farà gira per la Península.

L’òpera
contemporània
agafa el relleu
musical

«Dos milions d’espectadors ja són molts»




