
El TNC obre portes amb un nou Decameró, un treball de 10 veus
singulars marcat pel moment actual
original

El TNC obre portes amb un nou Decameró, un treball de 10 veus singulars marcat pel moment
actual
Avui s’ha presentat el Decameró, la proposta que obrirà la temporada del  Teatre Nacional de
Catalunya, l’última programació del director artístic Xavier Albertí.  Boccaccio va escriure el
seu Decameró  durant la pesta negra de 1348 a Florència, quan molta gent fugia de la ciutat
per poder continuar vivint. La situació actual va inspirar Albertí, que va encarregar 10 textos a
deu veus singulars de procedències diverses, amb la idea de construir un nou Decameró,
situat a l’actualitat. A més, l’estrena coincideix amb la celebració, l’any que ve, dels 50 anys
de l’estrena de la versió cinematogràfica que va dirigi Pier Paolo Pasolini (1971), a partir d’una
versió més actual de la novel·la i dels contes de Boccaccio.
Així, sota l’esperit decameronià i amb la mirada posada en els nous horitzons que encara no
sabem com es perfilaran, reviurem el  Decameró amb 10 peces d’uns 10 minuts de durada,
interpretades per actors diferents. Els textos reflexionen “sobre el nostre apocalipsi, quin
temps deixem enrere i cap on anem”, explica  Albertí.
Decameró  és una producció del Teatre Nacional de Catalunya. Es podrà veure de l’1
d’octubre al 25 d’octubre a la Sala Petita.

L’equip actoral de Decameró,

L’espectacle està format per aquestes peces:
*Poesia per l’Zlatan (Manifest per un nou teatre), de  Davide Carnevali. Traducció Albert
Arribas. Direcció Ferran Dordal. Amb Melcior Casals*Fantasmes de la nit (Un nocturn), de
Narcís Comadira. Direcció Marta Angelat. Amb  Víctor Pi*Saliva legal, de Cristina Morales.
Direcció Neus Suñé. Amb  Desirée Cascales Xalma*La llum del futur no deixa ni per un
instant de ferir-nos,  de Marta Marín-Dòmine. Direcció Yvette Vigatà. Amb Carol
Muakuku*Fam, de  Najat El Hachmi. Direcció  Ester Nadal. Amb Adriana Fuertes*Tàntal, de
Dimitris Dimitriadis. Traducció  Joan Casas. Direcció  Albert Arribas. Amb  Sàskia Giró*L’ull
de la matèria, de Valère Novarina. Traducció Albert Arribas. Direcció  Xavier Albertí. Amb
Oriol Genís*L’esperança cega, de  Gregorio Luri. Direcció  Glòria Balañà Altimira. Amb Pepo
Blasco*L’arboricultor, de  Perejaume. Direcció  Mia Parcerisa. Amb  Paula Blanco*Una visita
al Museu Criminològic, de Lluïsa Cunillé. Direcció  Imma Colomer. Amb Lina Lambert.
——————————
I anem a la trobada!
Xavier Albertí  ha obert l’acte parlant-nos àmpliament de l’equip que ha construït l’espectacle,
“amb un valor molt especial, ja que recull formes de fer teatre per part de gent jove i de
gent de tradicions assentades! Veurem performances, monòlegs… Són un recull de
mirades entre generacions que configuren aquest… en diré desmesurat espectacle, amb
una desmesura que ens agrada! Són 10 monòlegs i sabem que els nostres espectadors
trobaran alguns que els agradin més, d’altres que menys… Això forma part d’aquesta
proposta que estrenarem demà passat.”
Ha advertit: “Que ningú no esperi que ve a passar l’estona. Són 1h55 minuts d’una
altíssima densitat, d’una altíssima literatura i d’un altíssim compromís de no banalitzar
l’ofici d’actor en aquest moment que ens ha tocat viure. Jo ahir vaig veure l’assaig
general i en vaig sortir trasbalsat. Vull donar gràcies a tot equip.”
Sobre el treball,  Marta Marta Marín-Dòmine, autora d’un dels textos, ha parlat una mica en
nom de tots, dient:  “Em va impressionar tothom: els autors, els directors i el fabulós equip
tècnic… Vull manifestar la meva gratitud per haver estat convidada a aquesta aventura,
en un moment tan especial. Em va semblar engrescador i difícil tenir com a repte o teló
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de fons a Pasolini.” Explica que Pasolini deslocalitza el text de Boccaccio, que passa a
Florència, i el porta a Nàpols. “I parla molt dels marges, de la gent que no te casa ni
pràcticament vida. A mi em va servir per portar-lo a una experiència meva personal dels
efectes de la pandèmia: el no poder estar als teatres ni treballant, m’ha fet veure als que
sempre estan al marge, que s’han posat a primera fila. Parlo de gent com les persones
sense llar que ni saben que estem en una epidèmia!” I continua:  “Això m’ha servit per
treballar el text. I la imatge de les lluernes que desapareixen, m’ha inspirat per parlar d’un
llum fugaç que hem pogut veure durant els mesos de confinament, i que és
responsabilitat nostra que no s’apagui.”
Per a l’autora Najat El Hachm: “Ha estat un desafiament important, perquè jo no tinc cap
relació amb el mon del teatre. Ha estat una oportunitat única! I no només per entrar en
un terreny desconegut. És un espectacle molt rellevant, que s’ha fet tot aquí i s’havia
d’aprofitar. I tema no falta, perquè moltes coses que m’han neguitejat al llarg dels anys,
ara s’han magnificat. Són temes que no sovint tenim oportunitat de tractar l el fet de
poder-ho explicar és una oportunitat. Aquest espectacle permet traspassar una
experiència directa.” Explica que la seva protagonista és una Assistent Social que és a
primera línia amb malalts d’edat avançada.
Davide Carnevali diu que per a ell “ha estat una manera de reflexionar quin teatre hem de
fer, quin pot ser útil per a aquesta societat en temps de crisi. La ciutat ha viscut un
problema important i el teatre també: la separació dels cossos. El teatre no és només
explicar històries. És la trobada, el xoc entre la paraula el lloc i el cos. Fa uns anys vaig
treballar sobre Teorema  i em vaig adonar realment de la contemporaneïtat de Pasolini, un
gran pensador desafortunadament poc conegut a Itàlia, és molt més conegut aquí!” I
sobre l’obra: “El meu problema com a creador és com reconstrueixo la relació amb el
públic que hem perdut els últims 30 anys. Al teatre li costa molt ser centre de debat
social, potser per culpa de la tele, que és més directa. Jo em pregunto: perquè a meva
tieta no va al teatre? Què puc fer per convèncer-la que és a prop de la seva
quotidianitat. Aquest monòleg és una proposta en aquest sentit.”
I pel que fa a la selecció d’autors, Alberti diu: “Teniem la consciència clara que volíem que
no fos tot només literatura, volíem que es reflectissin àmbits heterogenis, maneres de
mirar la societat. Això ha generat espectacles molt diferents.” El director assegura que no
hi ha un codi únic: “Hi ha 10 codis. L’Albert Arribas els ha coordinat perquè l’espectacle
flueixi. Hi ha molts registres i mentre estavem assajant ens va venir a gravar una
persona molt interessant. Encara no us puc dir qui, però s’està preparant un
documental!”
Xavier Albertí ha anat parlant dels actors i autors amb l’entusiasme i el coneixement que el
caracteritza. Com que no ho farem igual que ell, voldria ressaltar almenys unes paraules sobre
Oriol Genís, per a qui Valère Novarina ha escrit expressament el tex. O l’actriu Desirée
Cascales, que va néixer amb paràlisi cerebral que li afecta la movilitat i que interinterpreta a
una Mossa d’Esquadra al text de Cristina Morales. O la  Sàskia Giró, una de les actrius més
veteranes del nostre teatre, encara en actiu, que ha estat dirigida per Albert Arribas.  “Veure a
la Sàskia fent el que fa aquí és emocionant.” Al que Arribas afegeix: La Sàskia és una
glòria vivent que té Catalunya. Havia actuat amb l’Aladi! L’hem repescat, és un petit
monument!
Els textos tenen un ordre establert perquè llegits d’una manera o una altre canvien. Porten
l’espectador per 10 camins, són 10 textos, 10 mons. “La pandemia canvia moltes coses i el que
es tracta és de veure com ho fem per recuperar la normalitat anterior, encara que hi ha moltes
normalitats. Els textos respiren alguna cosa d’això.”  També diu que “potser hi ha textos que
contradiuen aquesta teatralitat. Potser l’espectador podrà escollir entre 10 persones un
retrat plural del que en cada un es pot agafar de bo i de dolent,. El més bonic es una
contradicció entre propostes. No hi ha voluntat de competir entre directors, fem un
espectacle plural, però des de cada un, amb signes propis.”
Al torn de preguntes se li ha preguntat perquè comença amb el Decameró.  “Nosaltres érem
conscients que no podíem obrir com si no passés res. El teatre té com a primera funció
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crear paradigmes. Una malaltia que ens ha tancat a casa ens està demanant que ens
trobem a trobar. Tot té a veure en el marc de lectura de Pasolini. Es un camí. Era un risc
demanar a persones que escriguessin un teatre que no havien fet mai i ha valgut la
pena. Els temps ens estaven demanant una altra actitud. No és un espectacle fàcil però
és d’una honestedat, transcendència i corporeïtat no habitual i a mi em fa especialment
feliç.2
I s’ha acomiadat dient:  “Disfrutem-lo molt tots plegats. Molt èxit a tots i molts gràcies.
Sentim- nos convidats a aquest Decameró  i compartim-lo amb els ciutadans.”
Acabem amb un text que ens ha enviat Xavier Albertí sobre l’espectacle:
Engeguem una temporada en què la incertesa s’ha instal·lat a les nostres consciències
individuals, i s’ha convertit en protagonista del nostre imaginari col·lectiu.  No podem oblidar,
però, que els darrers anys ja duien la marca profunda de la crisi i la fragilitat, si bé és
cert que enguany les nostres vulnerabilitats s’han anivellat d’una manera força més
visible.
L’atzar de cada instant imprevisible no ens hauria d’eximir de les nostres
responsabilitats. La vida sempre és incerta, i probablement sempre ho serà a pesar dels
heroics avenços de la tecnologia. Els humans, tanmateix, disposem d’un instrument
preciós per afrontar les incerteses: la cultura. O el que és el mateix: el nostre bagatge
compartit o compartible, recent i remot, amb totes les seves grandeses i també les seves
petiteses, tan necessàries a l’hora de dotar la nostra mirada de major complexitat.
El teatre, com a ritual col·lectiu, actua sempre per ampliar la nostra perspectiva davant la
vida. És a dir, per reforçar la nostra capacitat de respondre davant el món. Una capacitat
sens dubte precària, però també fonamental en la nostra naturalesa d’animals ètics i
estètics. Segurament per això hi ha tantes obres mestres de les arts escèniques
protagonitzades per «apocalipsis», enteses com aquelles crisis decisives de les quals
pot fundar-se un nou ordre col·lectiu.
Aquesta temporada 2020-21, la meva darrera com a director artístic del TNC, he volgut
inaugurar-la amb un espectacle singular que capturés algunes de les vibracions que ens
han travessat els cossos i els ànims aquests darrers mesos, sense caure en cap
moment en pamflets ni discursos únics o uniformes. Per això hem orquestrat un peculiar
Decameró  teatral, poèticament inspirat en la primera pel·lícula de la Trilogia de la vida  de
Pasolini que enguany celebra el cinquantè aniversari, i que amb la seva lucidesa encara
té una gran capacitat d’interpel·lar-nos mig segle després.
Decameró  agrupa deu veus d’una gran personalitat que dialoguen entre elles alhora que
sovint es contradiuen. El resultat, em sembla, està molt lluny de ser un espectacle format
per una simple successió de monòlegs inconnexos: en la seva dispersió de mirades,
aquest Decameró  és com un petit fris on es retrata amb enorme complexitat la realitat
plural d’aquests mesos marcats per la pandèmia de la Covid-19.
Xavier Albertí
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