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ARTS ESCÈNIQUES // PROGRAMACIÓ

El TNC recupera el polèmic Albert Vidal 

Sergi Belbel obrirà la temporada 2004-2005, que inclourà obres de Lope de Vega i Dürrenmatt

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER / JORDI SUBIRANA
BARCELONA

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) recuperarà la temporada que ve el polèmic i provocador Albert
Vidal, un actor i creador que està absent dels escenaris barcelonins des de fa uns 10 anys. A més de
Vidal, en el curs 2004-2005, està previst que passin pel TNC el director Ariel García Valdés i Dagoll
Dagom, i que es representi Fuenteovejuna, de Lope de Vega, i Rómulo el Grande, de Dürrenmatt. La
programació començarà amb Forasters, de Sergi Belbel.
Vidal escenificarà juntament amb dos músics Cantos, danzas y discursos del Príncipe, una proposta
que es va veure al gener al festival de teatre de Màlaga en què reflexiona a la seva manera sobre la
condició humana a partir de vivències personals i místiques. Artista inclassificable, Vidal ha
protagonitzat alguns dels muntatge més singulars del teatre català. Com si fos un mico, una vegada es
va tancar durant 48 hores en una gàbia del zoo, on el públic el visitava i li tirava menjar.

'MAR I CEL', A
L'OCTUBRE
Segons ha pogut saber aquest diari, el director del TNC, Domènec Reixach, treballa amb el seu equip
en la programació de les dues pròximes temporades, les últimes sota el seu mandat. La del 2004-2005
arrencarà a la Sala Petita, amb una obra de Belbel en què es narra com influeix l'arribada de dos grups
de forasters a la mateixa família en èpoques diferents. Ell és també el director de la proposta, una
coproducció del Nacional i el Fòrum, que protagonitzarà Anna Lizaran. Per la seva banda, Mar i cel, el
musical de Dagoll Dagom, obrirà el 21 d'octubre el curs de la Sala Gran, un muntatge històric, dirigit per
Joan Lluís Bozzo el 1988, amb què la formació celebra 30 anys.
Així mateix, l'oferta del TNC inclourà una nova lectura de Fuenteovejuna, un text clàssic obert a lectures
contemporànies. Es tracta d'una producció del TNC que arribarà als escenaris en castellà dirigida per
Ramon Simó, que actualment assaboreix l'èxit amb Calígula.
Com Vidal, Ariel García Valdés fa temps que no treballa a Barcelona. Dirigirà una de les grans obres del
teatre contemporani europeu: Les tres germanes, del rus Txékhov, un text carregat de poesia i realisme.
Reixach ha encarregat al valencià Carles Alfaro, que va dirigir Francesc Orella a La caiguda, Rómulo el
Grande, de Dürrenmatt, una sàtira sobre els comportaments socials. L'obra es va estrenar al Teatre
Grec el 1965 dirigida per José Osuna i amb Carlos Lemos com a intèrpret.
Belbel, un dels responsables del cicle T6, confirma que l'any que ve es representaran els textos
pendents del curs actual, en concret els d'Isabel Díaz (una mirada al teatre des de dins) i Carles Batlle
(una història amb intriga en què es porta a terme una reflexió sobre la immigració). El cicle T6 es
completarà amb la representació d'un parell d'obres més, a escollir entre els treballs dels dramaturgs
Rodolf Sirera, Esteve Soler, Gerard Vázquez, Beth Escudé o Manuel Veiga.
Així mateix, el TNC recuperarà l'espectacle de bombolles de sabó Diàfan, de Pep Bou, i l'opereta
Hansel i Gretel, de Titelles de Lleida.
Tot i que encara no està tancada totalment la programació del TNC, la temporada 2004-2005 ja té
apostes atractives i noms importants. L'equilibri i el treball en equip, al qual ara se suma l'aportació de
Joan Francesc Marco com a nou conseller delegat, s'assenten en el Teatre Nacional.
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