
El TNC presenta un avançament confirmat duna temporada
encara incerta
original

El Teatre Nacional de Catalunya  ens ha reunit aquest matí en una roda de premsa ja gairebé
presencial del tot, per parlar-nos de la nova temporada, l’última que haurà preparat i presentat
el director actual, Xavier Albertí. En aquest sentit, Neus Aranda, presidenta del Consell
d’Administració de l’entitat, ha explicat que “encara no hem acabat de fer les valoracions
pertinents pel que fa al que serà el nou director, però us ho podrem dir el juliol, tal com
estava previst.” També hi ha assistit Mònica Campos, directora executiva del TNC.
Xavier Albertí ha recordat el lema d’enguany: Conquesta i Resistència, i ha comentat que
“Mai havia imaginat que el títol definís el que ha estat la temporada en tots els sentits!
No podíem preveure que caldria fer feina de resistència: hem arribat fins al 13 de març i
després s’ha treballat més que mai. He de dir que no hem estat a casa, que hem treballat
des d’aquí i que vull aprofitar per agrair-ho a tot l’equip del TNC.”
Mònica Campos,  que no ha pogut evitar començar dient: “Estic super emocionada de tornar-vos
a veure aquí després de tant de temps!”  , ha passat a parlar-nos d’alguns números. “Quan vam
tancar, teníem un balanç de 76.308 espectadors, el que significa un 84,37% d’ocupació, amb un
rècord d’abonaments (5.500).”  I un fet a constatar: “Ha baixat la mitjana d’edat, estem a 51
anys!”  Ha fet públic que l’equipament ha sofert una pèrdua molt important, de gairebé 2
milions d’euros, el que fa que “el nou pressupost encara no està tancat. L’explicarem al
setembre.”  També unes paraules per al públic: “Tenim un públic fantàstic! Quan vam dir que
retornariem els diners, tots van manifestar les ganes de tornar, el que fa que siguem optimistes
de cara al futur.”  I una novetat: “Sobre el Pla de Contingència del TNC, a la web hi ha un
apartat que es diu Covid 19 on trobareu tot el que fa referència a la seguretat per a una tornada
segura al teatre.”
Pel que fa als Abonaments, encara no s’ha decidit el preu i també ens ho comunicaran al
setembre. Campos ha avançat: “Estem contents d’haver emprès un nou projecte amb la
complicitat de TV3, per facilitar l’accessibilitat als espectacles, a persones que no podran venir
perquè son lluny. Això ens ajudarà a tenir Patrimoni teatral, arribarem a més públics. I, a la
vegada, pensem que incrementarà el públic a les sales!”
Per afrontar l’impacte econòmic que significa tenir només el 50% de públic, Campos ha dit que
“ho hem pogut fer bàsicament estalviant amb activitats i amb estructures. Hi ha despeses noves
imprescindibles com són la higiene, l’aire condicionat… que van per davant.”
L’INICI DE LA TEMPORADA
Xavier Albertí  ens ha fet l’avançament d’una temporada que es presentarà al setembre, quan
tot estigui més segur. “Ara hauriem de presentar el 100% però és un any especial, hi ha hagut
coses previstes que s’han suspès… Encara hi estem treballant.”
Al setembre si que presentaran el total de 27 espectacles  que conformen aquesta nova
temporada, plena de novetats contundents: “No voliem donar la sensació d’un programa fet de
resòlits  (que ve a voler dir sofregits!),  pel que hem construit de cap i de nou la temporada sota
el lema  La nostra força és la Cultura, que enguany és més real que mai!”  Ha puntualitzat que
tot són produccions pròpies del TNC  “per no quedar-nos sense res, si hi tornem.” Es
complementaran amb elements afegits com ara entrevistes, xerrades, etc. “per poder disfrutar
virtualment de la producció, en profunditat.”
Avui ha començat per parlar-nos del singular Decameró  que el TNC ha programat en
homenatge als 50 anys de l’estrena de la famosa pel·lícula de Fellini, una manera de
inaugurar la temporada segura, molt interessant i sense problemes:  “No podem obviar les
cicatrius de tot el que hem viscut i fer veure que no ha passat res…”,  ha dit.
Tam com ja vàrem explicar fa uns dies, el TNC ha encarregat a 10 persones escriure un relat,
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d’un màxim de 10 minuts “per a una exhibició que es convertirà en 10 homenatges a la
literatura!” De moment han rebut ja els textos de Davide Carnivale “que ha fet una cosa
preciosa!”, de Narcís Comadira “un text esplèndid, d’una altíssima temperatura poètica,
molt en primera persona”, de Cristina Morales “que ha fet un text meravellós, provocador,
gens còmode i que reflexa actituts policials…” En definitiva,  “textos que conformen una
nova edat de la cultura. La literatura anterior al Covid 19 passa a ser un clàssic i
comencem una nova contemporaneïtat.” Altres autors són Dimitris Dimitriadis, Najat El
Hachmi, Perejaume, Gregorio Luri, Marta Marín-Dòmine i Valère Novarina “i també fragments
de l’obra de Josep Maria Benet i Jornet que no hem volgut que faltés en aquest any que
ens ha deixat.”  I encara “un altre de Passolini, que servirà de introducció!” Uns monòlegs que
obriran les portes de la Sala Petita l’1 de octubre.
Es recupera l’Epicentre Pioneres, ja que es va aturar tot just al començar. Es van obrir, però,
visualitzacions virtuals dels textos i se n’han contabilitzat prop de 200.000, moltes amb la
complicitat de Arola Edicions.
Pel que fa a la paritat, Albertí puntualitza que  “la temporada ho és al 100%. Hi ha 12
directores i 13 directors; 12 autores, 11 autors i 4 mixtes.”
LES GRANS PRODUCCIONSL’HÈROE, de Santiago RusiñolDel 3 de desembre de 2020 al
10 de gener de 2021Sala Gran
Albertí ha anunciat que la primera en arribar serà L’Heroe,  a la Sala Gran. “És l’obra de
Rusiñol amb el títol no normalitzat, ja que està escrita en català i manté el nom en
castellà. És un joc que l’autor va proposar conscientment, perquè és una reacció a tots
els atacs a la seva obra Els Jocs Florals de Canprosa,  en contra del catalanisme que va
provocar, fins al punt de prohibir els Jocs Florals!”
L’Heroe  presenta un escenari apocaliptic de la cultura espanyola vinculada a la pèrdua de les
colònies. “Un nano de poble és enviat a la Guerra de Filipines, on es massacren avis i nens per
por a l’enemic, i l’Estat el converteix en un heroi. És una resposta a un determinat espanyolisme
i contra el militarisme. La crítica i el públic, majoritariamente catalanista, va entendre l’obra
com un atac contra el militarisme, i va ser molt aplaudida. Fa posar la pell de gallina!”,
assegura l’Albertí.
Dirigida per  Lurdes Barba, l’espectacle compta amb  “un equip preciós”, integrat per  Manel
Barceló, Georgina Latre, Javier Beltrán, Miquel Malirach, David Marcé, Joan Negrié, Albert
Prat, Ferran Rañé, Rosa Renom, Mima Riera, Albert Salazar i Albert
Tallet.———————————————————————-
LA NIT DE LA IGUANA, de Tennessee WilliamsDe l’11 de febrer al 28 de març de
2021Sala Gran
El director comenta que  “Tennessee Williams va patir molt i sempre. Va morir asfixiat a
l’empassar-se el tap d’una ampolla, completament ebri. Ara ha aparegut una nova
biografia que demostra que era un gran constructor de identitats falses, fins i tot quan
parlava d’ell. Les seves obres van ser un gran desastre de producció perquè el govern
no el va perdonar i el va passar al petit format.” La Nit de la Iguana  va ser la seva darrera
obra d’èxit i es va portar aviat al cinema:  “La pel·lícula té poc a veure amb el llibre, no li
agradaven les versions del cine. Crec que serà un descobriment per als espectadors!
Està escrita en un moment d’ascens del nazisme alemany.” Està explicada amb moltes
claus simbòliques, terstimoni de vides residuals.  “L’últim acte és d’una profunditat filosòfica
que fa escruixir. D’una radicalitat i filosofia preciosa!”
Sota la direcció de  Carlota Subirós, l’interpreten Joan Carreras, Nora Navas (Resta del
repartiment en curs) ———————————————————————-
L’EMPERADRIU DEL PARAL·LEL, de Lluïsa CunilléDel 6 de maig al 13 de juny de
2021Sala Gran
Hem parlat de la continuació de l’Epicentre Pioneres, però sense renunciar al nou Epicentre
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que correspon a aquesta nova temporada, centrat en un teatre musical ben nostre, a l’entorn
del Paral·lel dels anys 20/30. Albertí ha puntualitzat que “no va ser un teatre frívol, va ser
una època en què es va saturar la capacitat de supervivència davant dels règims politics
que els afectaven.”
El nucli de l’Epicentre serà  L’Emperadriu del Paral·lel, l’espectacle, que tancarà la temporada
i l’últim que dirigirà Xavier Albertí. “És un encàrrec que vam fer a Lluisa Cunillé ja fa
temps, que podia haver anat a pioneres.” La Lluïsa el situa a l’inici dels anys 30, just abans
del 31, en que es va proclamar la República. Parla de la nit de vetlla a Palmira Picard, la
veritable emperatriu, una cupletista a qui reten homenatge els seus amics i amants i a qui
plora tot Barcelona. Se situa a tres espais: al Bar La Tranquilitat, on es trobaven els
anarquistes i a l’edifici on viu la Senyora Picard, on hi ha el Velatori. “Un lloc on, a cada
replà, trobem un submon del Paral·lel. A la tercera part, ja a casa seva, s’aixecarà de la
caixa mortuòria i ‘potser’ cantarà alguns cuplets…”
Mentre el Paral·lel és en dol, l’efervescència nocturna ha convocat al bar La Tranquil·litat tota
mena d’artesans de l’escenari, pensadors llibertaris, escriptors bohemis i altres agitadors
heterodoxos, que s’embriagaran a la salut i memòria de la gran celebritat.
Compta amb:  Pere Arquillué, Montse Esteve, Chantal Aimée, Alejandro Bordanove, Oriol
Genís, Maria Hinojosa, Sílvia Marsó, Mont Plans, Jordi Domènech, Aina Sánchez, Roberto
G. Alonso, Carme Sansa i Albert Mora.
Albertí ha explicat que aquest espectacle dialoga amb  “l’obra que farem a la Biblioteca
Arús, un comediògraf desconegut i amant de les obres de màgia.” En ocasió dels 125
anys de la Biblioteca,  “hi farem una lectura dramatitzada de 1869, un espectacle que
aprofundeix en la voluntat de construir lectures sobre els canvis de paradigma històrics.
És un relat que ens situa en fronteres històriques: l’any que es vol perdre els Borbons
de vista i s’envia Isabel II a París.”
———————————————————————-
SALA PETITAGALATEA, de Josep M. de SagarraDel 29 d’abril al 23 de maig de 2021
L’obra més personal de  Josep M. de Sagarra, juntament amb Ocells i llops i La fortuna de
Sílvia, “però no l’hem posat a l’Epicentre per poder tractar-la d’una manera diferent.”
L’espectacle, que ja es va fer al TNC, arriba ara dirigit per Rafael Duran. Parla de la
supervivència de la cultura en un context de conflicte bèlic. Galatea és una artista de circ. “És
una obra que parla de resistència, de salvació apocalíptica i, en definitiva, de la Força de
la Cultura.”
Aquest espectacle es representarà a la Sala Petita:  “Estem a l’espectativa de nous
protocols. Anem treballant dia a dia i ens anirem adaptant a la
situació.”———————————————————————-
EL TNC AL GREC
“Ja tenim claríssim tot el Protocol i tot és apunt. Serem molt prudents, així com també
amb el Festival Cruïlla, que enguany se celebrarà als nostres Jardins. Es tracta d’un
festival musical per al que admetran un aforament de la meitat de la capacitat dels
jardins: 400 persones”, ha explicat Aranda. Pel que fa als espectacles de Sala  “tindran dos
aforaments petits, però els creadors ja buscàven això.” Serà un assaig de la nova
normalitat”, continua, la presidenta.
Presentarà dues produccions, La melancolía del turista,  de Oligor y Microscopía (Sala Tallers
09/07/20 – 12/07/20) i El sexe dels fongs,  de Silvia Delagneau, a la Sala Petita (15/07/20 –
24/07/20)
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