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Sempre, primer,
la ciutadania

L’APUNT cies a aquell impuls ciutadà ja anem cap a la cinquena
dècada del festival públic. Ahir, precisament, es va
confirmar que Lluïsa Cunillé serà la primera dramatur-
ga contemporània que estrenarà a la Sala Gran del
TNC. Han calgut quasi 25 anys per trencar el sostre de
vidre. Les dones i la ciutadania obren el camí. Falta que
la societat sigui justa en celebrar els mèrits.Jordi Bordes

L’Institut Català de les Dones lamentava ahir la mort
de Maria Lluïsa Oliveda, una activista feminista i tam-
bé del teatre, a l’edat de 97 anys. Ara que està a punt
d’arrencar un Grec ben militant, és pertinent recordar
que, abans del Grec dels artistes (1976), Oliveda i Ra-
mir Bascompte van provar de fer-ne una versió priva-
da (1973-1975). L’aventura no va prosperar, però grà-

gendes. Mai saps què has
de creure. Rough and
Rowdy Ways és el primer
treball original des de
Tempest, l’últim àlbum
d’estudi (2012-2013) en
els anys en què Obama li va
atorgar la Medalla Presi-
dencial de la Llibertat.
Molt ha plogut, però el fals
profeta, el poeta del vent i
premi Nobel ha aparegut
per dissipar els virus que
ens devoren. Acompanyat
per la formació de les dar-
reres dècades, interpreta-
tivament Rough and Row-
dy Ways destaca molt més

que els últims i

estranys àlbums dedicats
a Frank Sinatra. Escolto el
disc amb el meu nebot, el
músic Alfred Garcia, de
poc més de vint anys. Sin-
tetitza que Dylan és el
mestre perquè ningú sap
fer sonar un disc com ell:
“Té els ingredients exactes
per fer la feina com ell vol
sense bastir massa la can-
çó. Cap element destaca
més o menys. És una cre-
ma clàssica d’aquestes de
la mare, que t’acabes en
quatre cullerades, i té el
que ha de tenir: amor.” A
mitja tarda, apujo el volum
per sentir la cançó Black
Rider. El genet negre con-
voca l’estol d’aus del parc
Güell que m’acompanya-
ven des del confinament.
Contesten els ocells o això
em sembla?: “Deixa’m
passar, obre la porta.
L’ànima s’angoixa, la me-
va ment és en guerra.” ■

oeta

La Sala Gran del TNC no
obrirà fins al mes de gener.
És, probablement, la gran
damnificada per la Co-
vid-19. Ho és per la reduc-
ció pressupostària –no-
més s’hi presentaran tres
obres de temporada, amb
L’hèroe, de Santiago Rusi-
ñol; La nit de la iguana, de
Tennessee Williams, i l’es-
trena de L’emperadriu del
Paral·lel, de Lluïsa Cuni-
llé– i també per la dificultat
d’accedir a la butaca man-
tenint la distància respec-
te als altres espectadors.
El TNC obrirà l’1 d’octubre
la Sala Petita amb Deca-
meró, un encàrrec a deu
autors i autores per a deu
monòlegs d’uns deu mi-
nuts cadascun.

Efectivament, hi haurà
autoria femenina a la Sala
Gran i direcció majorità-
riament femenina, com
augurava Albertí fa unes

setmanes. Per primer cop,
una dramaturga catalana
estrenarà a la Sala Gran
–el 2009 hi va debutar
Yasmina Reza amb Una
comèdia espanyola–. Se-
rà la primera en gairebé
25 anys d’història. Lurdes
Barba dirigirà L’hèroe i
Carlota Subirós repetirà a
la Sala Gran amb Tennes-
see Williams –ja va signar

La rosa tatuada, el 2014–.
Albertí serà l’encarregat
de desbrossar el text bar-
roc de Cunillé, amb cu-
plets, una morta i qui sap si
algun nu masculí, insinua-
va provocador ahir.

Avui tothom identifica
Rusiñol amb L’auca del se-
nyor Esteve, però se l’hau-
ria d’identificar amb L’hè-
roe (1903), segons Albertí.
En l’obra, l’autor critica el
militarisme en plena crisi
espanyola per la pèrdua de
les colònies. La va silenciar
el llarg franquisme.

La temporada vinent
es recuperarà l’Epicentre
Pioneres, amb el mun-
tatge Solitud. Coincidirà
amb l’Epicentre de la dar-
rera temporada de Xavier
Albertí com a director ar-
tístic, que el dedica a l’èpo-
ca daurada del Paral·lel.
A Pioneres, hi haurà totes
les activitats paral·leles
que s’havien programat,
entre les quals destaca, per
exemple, Una venjança

com n’hi ha poques, de Llu-
ïsa Denís. En aquest text
teatral, es dedica a retreu-
re les excentricitats del seu
marit, Santiago Rusiñol.
El va publicar just l’any de
la mort del pintor i drama-
turg. Si Rusiñol ja va tenir
un Epicentre amb la genial
adaptació de Jordi Prat i
Coll d’Els Jocs Florals de
Can Prosa, així com Àngel
Guimerà, no ha estat el cas
de Sagarra. Albertí ha pre-
ferit desgranar l’obra de
Sagarra en peces, com
Ocells i llops, La fortuna de
Sílvia i La Rambla de les
floristes. Ara, Rafael Du-

ran dirigirà Galatea, que
planteja com és possible
que l’art sobrevisqui en ple
conflicte bèl·lic i amb el na-
zisme com a detonant.

Mònica Campos, gerent
del TNC, va exposar ahir
que el teatre públic suma-
va més de 75.000 especta-
dors: presentava un enve-
jable 84% d’ocupació fins
al 13 de març, data en què
es va obligar a tancar tots
els teatres. Xifren la re-
ducció d’ingressos en 1,9
milions d’euros, un pres-
supost que s’ha equilibrat
reduint les previsions de
despeses tant en el ves-
sant artístic com en el
d’estructura. De cara a la
temporada vinent, es pre-
veu un aforament del 50%.
Paral·lelament, s’anirà
desplegant un abonament
nou, adreçat a veure a tra-
vés de les xarxes les pro-
duccions del TNC del curs i
també material afegit que
contextualitzi l’obra i la
posada en escena. ■

J. Bordes
BARCELONA

El TNC obrirà amb ‘Decameró’ l’1 d’octubre i sols preveu tres obres a la
Sala Gran: ‘L’hèroe’, ‘La nit de la iguana’ i una estrena de Lluïsa Cunillé

Sala Gran, fins al gener

1,9
milions d’euros és la reduc-

ció d’ingressos del 2020 com
a conseqüència de la Covid-19
aquests mesos al TNC.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La xifra

La temporada vinent tornarà ‘Solitud’, a la imatge, com a puntal per a la recuperació de l’Epicentre ‘Pioneres’, decapitat per la Covid-19 ■ MAY ZIRCUS / TNC

Per Albertí,
‘L’hèroe’ seria
l’obra més
reconeguda de
Rusiñol si no fos
pel franquisme
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