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’escola Superior d’Art Dramàtic de
l’Institut del Teatre de Barcelona
presenta el resultat dels assaigs amb

els alumnes de darrer curs. És el seu treball
de final de curs que, sovint, posterior-
ment, es trasllada en diferents sales alter-
natives. La preparació ha pogut comptar
amb direccions professionals dels matei-
xos professors de l’Institut del Teatre i una
durada més llarga de preparació del mun-
tatge, cosa que permet veure mirades més
radicals que les que es puguin realitzar en
les cartelleres professionals (amb un
temps d’assaig molt més limitat). Les ac-
tuacions estan obertes al públic (fins co-
brir tota l’ocupació) i són gratuïtes. Es
preparen dues tandes als diferents equi-
paments de l’Institut del Teatre (Terrassa i

Barcelona). Aquest cap de setmana es pre-
para John M, peça de teatre físic dirigida
per Andrés Corchero inspirada en el llibre
d’Oliver Sacks (L’home que va confondre la
seva dona amb un barret), que es represen-
tarà al Teatre Alegria a Terrassa; El drac
d’or de Roland Schimmelpfening, dirigi-
da per Carme Portaceli (amb funcions al
Teatre Ovidi Montllor); Instants, a partir
de La fuite à cheval très loin dans la ville de
Bernard M. Koltés i L’instant de Jean Ma-
rie Piemme, amb direcció de Ramon Vila
(que es representarà al Teatre Estudi).

Passades les festes de Nadal (del 22 al 25
de gener) s’estrenaran les produccions
Rent, el musical de Jonathan Larson, amb
direcció de Joan Maria Segura (al Teatre
Ovidi Montllor); Ciudadano Jesús, treball
de creació de teatre visual a partir de tex-
tos de la Bíblia, dirigit per Jorge Picó (es
representarà al Plató de l’Institut del Tea-
tre); Atemptats contra la seva vida de Mar-
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tin Crimp, amb direcció d’Antonio-Si-
mon Rodríguez (al Teatre Estudi).

A escena, pugen 42 alumnes del darrer
curs d’interpretació en les especialitats de
teatre de text, teatre musical, teatre ges-
tual i teatre visual. També cinc alumnes i
quatre graduats d’escenografia han parti-
cipat, amb el suport dels professors
d’aquesta especialitat, en la construcció
dels espais escènics. Fins i tot, els alumnes
de l’Escola de Tècniques de les Arts de
l’Espectacle de l’Institut del Teatre a Ter-
rassa, són els encarregats de la part tècnica
als controls de so, llum i maquinària escè-
nica del muntatge John M. La tria dels tex-
tos per construir aquestes produccions
busquen la contemporaneïtat, siguin tex-
tos teatrals o d’altres tipus de literatura.

Des de l’any passat, l’Institut del Teatre
planteja un aparador nou per als acabats
de llicenciar al seu centre. L’any passat van
signar un acord amb el Teatre Nacional de
Catalunya (que ja es cuinava des del 2010
amb la direcció de Sergi Belbel) per pro-
duir espectacles que permetin una espe-
cialització pedagògica (el treball del vers
heptasíl·lab, per exemple, l’any passat
amb Lo cantador de Serafí Pitarra). Per a
aquesta temporada, s’està treballant, tam-
bé amb directors vinculats a l’Institut del
Teatre, una nova posada en escena de Ti-
rant lo blanc, una peça que parteix d’un
referent inequívoc: la dramatúrgia que va
signar Calixto Bieito amb Carles Santos
com a espectacle de presentació a de la
cultura catalana a la Fira de Frankfurt del
2007. A més de la vessant pedagògica, el
projecte també vol ser un aparador per als
actors amb què aparèixer en un dels esce-
naris principals catalans. ❋

En assaig Dues
alumnes del curs de
teatre preparant ‘El
drac d’or’/ R. SOLER

Nou drac
d’or a
Barcelona
El treball que
dirigeix Carme
Portaceli és una
mirada nova a una
producció que va
estrenar-se a l’Aka-
dèmia. La peça va
funcionar tan bé el
gener passat, que
s’ha fet una segona
estada al novembre. Genial viatge interior
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a Baldufa s’atreveix amb una peça de
final dolorós. Com la majoria dels
contes clàssics, tot i que sovint l’ensu-

crada dels dibuixos animats optin per ama-
gar la tristor. A El príncep feliç d’Oscar Wilde
l’alegria acaba amb tragèdia. Però La Baldu-
fa ho fa amb una sensibilitat inesgotable, un
treball acurat, preciosista, de constant sor-
presa en la posada en escena, jugant amb les
ombres, les projeccions, els colors, els tons
de veu i la transmutació d’actor a personat-
ge. És una peça que ja s’intueix el final, sí,
però que atrapa la sorpresa per on van apa-
reixent els personatges, desdoblant-se arri-
bant a l’extrem de poder veure a través de la
finestra on una mare cus i el fill plora de ga-
na. Un treball ingent de només tres actors
(de fet, dos actors i el tècnic que es desdobla,

puntualment).
La Baldufa torna al
TNC per Nadal. Ja
ho va fer el 2006 amb
El llibre imaginari
que ja abordava la
investigació amb les
ombres xineses.
Aquest conte d’Os-
car Wilde té molt de
Soldadet de plom pe-
rò mana l’emoció de

l’argument, la incertesa per si l’oreneta
aconseguirà volar cap a Egipte o si serà fidel
al seu nou amic, una estàtua que recordava
l’opulència d’un príncep que per tots era
considerat com a feliç però que descobrirà la
veritable felicitat podent ajudar els seus súb-
dits, els ciutadans més desfavorits.

És un d’aquells contes que fan encongir el
cor i fan perillar l’equilibri de les llàgrimes
dins dels ulls. Però la canalla hi entra des de
la primera rèplica, captivada per unes imat-
ges que es desdoblen il·lustrant, escrivint,
il·luminant parts amagades de l’ànima de
cadascú. D’aquelles peces valentes que fan
molt constructiu el viatge de tornada a casa
amb la família. Hi ha molta essència i no ne-
cessita donar una segona lectura per als pa-
res. Els captiva igualment. ❋
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Llums i ombres.Un instant del muntatge/ X.
OLIVÉ/ MOSTRA D’IGUALADA

EL PRÍNCEP FELIÇ
La Baldufa
Direcció: Jorge Picó
Intèrprets: Enric Blasi/
Emiliano Pardo, Carles
Pijuan o Ferran López
Lloc i dies: Fins a l’11
de gener a la Sala
Petita del TNC.




