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EspEcial tEatrE • La nova temporada

El passat 7 de setembre, coincidint amb la 
tradicional arrancada de la temporada es-
cènica, la patronal de les empreses de tea-
tre catalanes, ADETCA, presentava les da-

des d’espectadors i ocupació de l’exercici anterior, 
xifres que revelaven un tímid creixement de l’1,20% 
i 3%, respectivament. A ningú se li escapa que la 
ferida de la crisi continua en carn viva. Lluny queda 
el rècord dels quasi tres milions d’espectadors de 
l’any 2011 i la xacra de l’IVA cultural al 21%, falsos 
rumors de retirada a banda, continua castigant la 
base del marc estructural. A banda dels percentat-
ges, el repte pendent continua sent l’adaptació d’un 
sector dependent de subvencions a un nou context 
d’autosuficiència. El canvi del model de producció i 
exhibició és ara més necessari que mai.

La transformació política i social que 
afecta a diferent escala els territoris de 

parla catalana té el seu contagi a 
escala teatral. Com a reflex de la 

realitat, les arts escèniques posen en 
primer pla el context de metamorfosi 
a les portes d’una temporada que pot 

començar a establir els eixos d’un 
canvi de model cultural llargament 

anhelat. Com sempre, la millor posició 
per viure’l serà el pati de butaques.

Reportatge de Manuel Pérez i Muñoz

Lluís Homar, protagonista de la 
reeixida Terra baixa.

Teatre per als nous temps

→



EspEcial tEatrE • La nova temporada

Cas a banda és el País Valencià, on el desballes-
tament del model d’explotació per les polítiques 
culturals del Partit Popular ha deixat sota mínims 
les arts escèniques, una situació que s’espera re-
vertir amb el canvi de govern. Un context semblant 
es viu a les Balears, on els moviments de la nova 
política ja comencen a fer-se sentir.

Tornant al context català, són els teatres públics 
els grans agents dinamitzadors de la temporada. 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i Teatre Lliure 
actuen com a productors i exhibidors dels mun-
tatges més importants que veurem en els pròxims 
mesos. Dos models molt diferents que responen al 
criteri artístic dels seus respectius directors, Xavier 
Albertí i Lluís Pasqual, i a la particularitat dels seus 
espais d’exhibició. Els altres agents fonamentals se-
ran els dos grans festivals de l’any: el Grec, a l’estiu, 
i el Temporada Alta, que aquesta tardor marcarà el 
ritme des de Girona.

Canvi de cartes
Si amb les anteriors direccions artístiques TNC 
i Teatre Lliure jugaven el paper, respectivament, 
d’escenari de qualitat adreçat al gran públic i centre 
dinamitzador de propostes i creadors de risc, ara la 
tendència s’ha invertit. Xavier Albertí, antic director 
resident del Teatre Lliure d’Àlex Rigola, aquesta 
temporada ha obert el TNC a espectacles formal-
ment més arriscats sempre des de la complexitat 
que comporta programar una de les sales més 
grans del país. L’esperat retorn de Carles Santos a 
l’espectacle de gran format amb Patetisme il·lustrat 
serà un dels plats forts al costat de l’adaptació que 

compartint
escenaris

Consulteu la programació a 
www.granollers.cat/escenagran

NOVA TEMPORADA 
SETEMBRE 2015

GENER 2016
Vine i comparteix 

escenaris amb Raimon, 
Lluís Homar, Carlos 

Latre, El Petit Príncep, 
El hombre menguante, 

Citizen, Escarlata Circus, 
InCrescendo i l’OCGr, 
espectacles infantils  

i molts més!

teatre illenc. Imatge 
promocional d’Acorar, de 
Produccions de Ferro, un 
muntatge que s’ha pogut veure 
a la Fira B.
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el mateix Rigola realitzarà de la complexa obra de 
Lorca El público. Més muntatges de petit format 
que acabaran d’imprimir la personalitat a la tem-
porada del TNC, seran Nadia, teatre document a 
partir de la història d’una supervivent de la guerra 
d’Afganistan, i La naturalesa i el seu tremolor, dels 
sempre inquiets Sociedad Doctor Alonso, a partir 
de la investigació sonora de l’entorn urbà.

Lluís Pasqual, per la seva banda, continuarà 
fidel als eixos d’un programa que l’ha portat a batre 
rècords de taquilla temporada rere temporada. 
La repesca d’èxits com El rei Lear interpretat per 
Núria Espert, El curiós incident del gos a mitjanit 
dirigit per Julio Manrique o l’espectacle de pallas-
sos Rhum es combinarà en el programa amb noves 
propostes com el Hamlet de Pau Carrió o el cicle 
de les tragèdies clàssiques que dirigiran tres grans 
directors de l’escena madrilenya, Miguel del Arco, 
Andrés Lima i Alfredo Sanzol.

El públic mana
Els productors privats saben que les xifres d’una 
bona temporada s’ensucren a colp de musical. Da-
goll Dagom tornarà a esprémer el seu èxit Mar i cel 
al Teatre Victòria i Mamma Mia! ressuscita a ritme 
d’ABBA al Tívoli. 73 raons per deixar-te de Guillem 

Clua posarà la nota de nova creació a partir de 
desembre al Teatre Goya. Els altres tres teatres de la 
productora Focus, la més important de Catalunya 
a nivell privat, aspiren a fer el ple amb un total de 
45 espectacles entre els quals destaquen Panora-
ma des del pont d’Arthur Miller dirigit per Georges 
Lavaudant (Teatre Romea),  Infàmia, nou text de 
Pere Riera protagonitzat per Emma Vilarasau i Jordi 
Boixaderas (La Villarroel) i el nou show del Mag 
Lari al Teatre Condal. Al Teatre Borràs veurem la 
tornada de Lluís Homar a la seua particular versió 
per a un actor de Terra baixa i l’estrena d’Una altra 

pel·lícula suposarà el retorn a David Mamet del 
director Julio Manrique.

Prendre l’alternativa
Amb molt d’esforç acumulat les darreres tempo-
rades, el panorama de les sales alternatives de 

Àrea de Cultura

+ info http://teatres.gva.es
902 488 488  

Programació subjecta a possibles canvis

TEATRE RIALTO SALA JOSÉ SANCHOTEATRE PRINCIPAL

14 de novembre 

EL MUSICAL PARTICIPATIU 
ORGANITZAT PER OBRA SOCIAL LA CAIXA

Del 19 al 22 de novembre  

EL EUNUCO
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

Del 26 al 29 de novembre  

LA SESIÓN FINAL DE FREUD 
FUNDACIÓN UNIR

Del 16 al 18 de desembre 

EL CASCANUECES
BALLET DE SAN PETESBURGO D’ANDREY BATALOV

Del 26 al 30 de desembre  

DOT MADUIXA TEATRE 
PREMI MAX 2015 AL MILLOR ESPECTACLE INFANTIL

3 i 4 d’octubre

12º TROBADA “JÓVENS 
PROMESES” GERARD COLLINS
CULTURARTS TEATRE I DANSA

Del 23 al 25 d’octubre

MUJERES Y CRIADOS
PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

Del 28 d’octubre a l’1 de novembre

INSOLACIÓN
FARAUTE PRODUCCIONES, S.L. 

Del 6 al 8 de novembre

POETA EN NUEVA YORK
UN ESPECTACLE DE RAFAEL AMARGO
Inspirat en l’obra de Federico García Lorca

Del  8 d’octubre a l’1 de novembre

LA GATA
A partir de La gata sobre la teulada de zinc calenta 
de Tennessee Williams
CULTURARTS TEATRE I DANSA

Del 17 de desembre al 10 de gener  

LA  HOSTALERA 
CULTURARTS TEATRE I DANSA

G A N A D O R

EL PAÍS VALENCIÀ I LES ILLES ESPEREN 
ELS CANVIS AL SECTOR TEATRAL DERIVATS 
DELS RESPECTIUS TOMBS POLÍTICS
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Barcelona sembla resistir la davallada 
d’espectadors sense cap tancament signi-
ficatiu. No sense dificultats evidents, es-
pais i sales s’adapten als nous temps amb 
bones dosis de reinvenció. La  Beckett, per 
exemple, planteja la creació d’un consell 
de savis per refundar la sala de cara al 
seu imminent trasllat al nou i més gran 
espai del barri de Poblenou. De moment, 
l’última temporada al carrer Alegre de 
Dalt del barri de Gràcia presentarà, entre 
altres companyies, els darrers treballs 
de La Calòrica, La Virgueria, Ruta 40 i, ja 
al desembre, l’obra Una hora en la vida 
de Stefan Zweig d’Antonio Tabares amb 
direcció de Sergi Belbel. 

La Seca-Espai Brossa, per la seua ban-
da, combinarà l’aixopluc de companyies 
joves com The Mamazelles o Cocotte, 
amb altres ja emergides i en estat de grà-
cia com Obskené o Dei Furbi, que tornen 
amb la seua aclamada Trilogia Mozart. 
L’espai Àtic22 comptarà amb la visita de 
la companyia valenciana Pérez&Disla i el 
seu espectacle La gent entre el 2 i el 4 d’oc-
tubre mentre que el projecte del Teatre 
Akadèmia dirigit per Mercè Managuerra 
creix cada any en ambició i ha preparat 
muntatges d’autors tan rellevants com 
Albee, Koltés o Wilde. Finalment, com a 
novetat de la temporada, la Sala Hiroshi-
ma, inaugurada el passat abril al barri de 
Poble-sec, es constitueix com a refugi de 
la creació més iconoclasta amb especta-
cles tan destacats com el cabaret antisis-
tema Hostiando a M d’Agnés Mateus (de 
l’11 al 15 de novembre).

Vertebració teatral
Durant dècades, el debat sobre el model 
teatral català ha passat pels intents de 
crear un circuit d’exhibició d’espectacles 
arreu del territori que servisca com a 
canal de distribució i, alhora, aprofite 
com a element dinamitzador de l’escena. 
Malgrat els intents dels diferents governs, 
la capitalitat centralitzadora de Barcelona 
ha eclipsat qualsevol aspiració de fer 
viable una xarxa d’explotació estable a 
escala comarcal. La idea d’aixecar centres 
de producció allunyats de la capital tam-
poc ha donat els fruits esperats. Aquesta 
tendència presenta indicis de poder 
invertir-se gràcies als intents d’un grup 
de teatres no circumscrits a les capitals 
provincials. El 2013 es va crear l’agrupació 
de dotacions teatrals de fora de Barcelona 
anomenada Teatres Amics, que uneix el 
Teatre Auditori de Granollers, L’Atlàntida 
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de Vic, Atrium Viladecans, el Kursaal de Manresa 
i el Teatre-Auditori Sant Cugat. Aquesta unió ha 
donat el seu primer fruit amb Vilafranca de Jordi 
Casanovas, una obra de producció pròpia que 
ha girat per aquests centres amb gran èxit abans 
del seu salt a la cartellera de Barcelona. A més de 
produir, els Teatres Amics neixen amb la idea de 
compartir criteris i establir les bases per a una 
programació conjunta.

En l’àmbit col·lectiu, per tant, veurem propos-
tes que visitaran més d’un dels Teatres Amics. 
Destaquen l’èxit del Festival de Mèrida El eunuco, 
protagonitzat per Pepón Nieto i Anabel Alonso, la 
darrera obra de la veterana companyia La Zaranda, 
El grito en el cielo, o l’últim text de Jordi Casanovas, 
Idiota, protagonitzat per Ramon Madaula.  

Temporada Alta, oasi teatral 
No podem passar per alt en el llistat dels èxits de la 
vertebració del territori escènic l’exemple del Tem-
porada Alta, un festival que ha transformat Girona i 
Salt en les capitals teatrals del sud d’Europa durant 
la tardor. Enguany arriba en plena forma a la 24a 
edició amb 110 espectacles en total, entre els quals 

hi ha 36 estrenes absolutes i 43.621 entrades a la 
venda. Com cada any, enlluerna la nòmina de 
grans figures de l’escena internacional. Destaquen, 
entre d’altres, els noms de Declan Donnellan, que 
presentarà Mesura per mesura de Shakespeare; 
Thomas Ostermeier, amb l’adaptació del film El 
matrimoni de Maria Braun de Fassbinder; un 
dels darrers treballs de Peter Brook, The Valley of 
Astonishment; l’acostament a Beckett d’Oskaras 
Korsunovas o l’espectacle que va catapultar a la 
fama a l’artista William Kentridge amb la Hands-
pring Puppet, Ubu and the Truth Commission.

A banda de la programació internacional, l’altra 
pota del festival és la de les propostes pròpies, amb 
25 produccions i coproduccions, entre les quals 
Una altra pel·lícula de Julio Manrique; Bèsties, la 
nova creació de Baró d’Evel Cirk en cooperació 
amb diversos festivals i teatres europeus, o Un 
tramvia anomenat desig per la jove companyia Les 
Antonietes. Cal remarcar també el focus que es 
projectarà sobre les companyies més innovadores i 
els llenguatges més arriscats agrupats entorn de la 
setmana de la creació contemporània (del 19 al 22 
de novembre) amb artistes programats com Ernes-
to Collado, Los Corderos, Mal Pelo o Roger Bernat.  

En aquesta direcció, el Temporada Alta continua 
ampliant els seus escenaris cap a altres punts de la 
geografia gironina. Bescanó, Celrà i Banyoles seran 
també seus del festival. Aquesta última població 
programarà l’adaptació per part de la companyia 
local TeatreBrik de l’obra Yvonne, princesa de Bor-
gonya (del 2 al 4 d’octubre) i Et planto (27 al 29 de 
novembre) una història d’amor botànica de la jove 
companyia El vol del pollastre.

Més festivals de la temporada 15/16 que cal ano-
tar seran el TNT de Terrassa (de l’1 al 4 d’octubre) i 
Escena Poblenou de Barcelona (22-25 d’octubre), 
tots dos centrats en els nous llenguatges i l’avant-
guarda teatral. Igualada amb la Mostra tornarà a 
ser la referència del teatre infantil i juvenil a l’abril i 
pels volts de l’1 de maig Lleida celebrarà la tradici-
onal Fira de Titelles. Reus, per la seua banda, serà 
capital del circ amb la Fira Trapezi també al maig. 
El Grec de Barcelona tornarà a tancar un any més la 
temporada teatral catalana al mes de juliol.

País Valencià: una nova escena  
per a un nou país
Les dues dècades de govern del PP han deixat 
seqüeles evidents en tot el teixit social i cultural 
valencià, un procés en què les arts escèniques del 
país han acabat pagant les conseqüències d’una 
política cultural erràtica, desenvolupada d’esquena 
al sector o directament oposada a les necessitats 
expressades per les diferents agrupacions professi-
onals. Fets com la desarticulació dels circuits d’ex-
hibició o la morositat de la Generalitat en matèria 
de suport econòmic ha reduït a mínims l’articulació 
de companyies i espais d’exhibició. La creació del 
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MUSicalS. Els musicals 
continuen sent una aposta 

segura per al gran públic. En la 
fotografia, L’aneguet lleig, una 

producció d’Albena Teatre a 
l’Escalante
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consorci CulturArts en 2013, organisme encarregat 
de gestionar les diferents àrees de cultura, entre 
elles el teatre i la dansa, ha resultat poc o gens 
fructífera. Ara fa poc més d’un any, l’Observatori de 
les Arts Escèniques, l’organisme que uneix les agru-
pacions professionals més importants, denunciava 
la “total inacció” de CulturArts, i a conseqüència 
d’aquesta “desídia” es van acabar trencant totes les 
relacions entre institucions i el sector.

Amb les eleccions autonòmiques del passat 
maig i la constitució d’un nou equip de govern 
s’obri en l’escènic i en tants altres àmbits la finestra 
del canvi. Durant els preestablerts 100 dies de grà-
cia atorgats al nou Executiu, el conseller de Cultura, 
Vicent Marzà, ha manifestat la intenció de repensar 
a fons tot el sistema cultural. A priori no té intenció 
de tancar CulturArts, però ha posat de manifest que 
es pretén transformar l’ens per tal que l’elecció de 
càrrecs estiga regida per un codi de bones pràcti-
ques que despolititze el nomenament. S’apostarà 
per la professionalització dels gestors i s’acostarà la 
política cultural al criteri artístic. No obstant això, 
a ningú se li escapa el poc marge de maniobra 
pressupostària del nou Consell. I sense inversions 
de pes, difícilment el sector podrà rebre l’impuls 
que necessita.

Per anar fent camí, l’Associació Valenciana 
d’Empreses de Teatre i Circ (Avetid) proposa un 
gran festival escènic per a juny del 2016 que puga 
servir de desllorigador i reset per al sector de les arts 
escèniques, una proposta que ja compta amb el 
suport de diversos càrrecs dels partits que formen 
Govern. Mentre arriba el desbloqueig, la tempora-
da dels teatres públics de València anuncia un pa-
rell de produccions pròpies al Rialto, l’adaptació de 
Juli Disla de La gata sobre la teulada de zinc calenta 
de Tennessee Williams (octubre) i La hostalera de 
Goldoni amb direcció de Vicente Genovés (desem-
bre), mentre que al Teatre Principal faran parada 
les gires de Mujeres y criados de Lope de Vega a l’oc-
tubre i l’últim espectacle de Rafael Amargo Poeta 
en Nueva York i La sesión final de Freud dirigida per 
Tamzin Townsend al novembre.

Perseverança programadora
Per compensar el poc dinàmic panorama dels tea-
tres públics, les iniciatives privades de la ciutat de 
València continuen mantenint programacions esta-
bles que lluiten contra la tempesta econòmica que 
les tenalla. El Teatre Micalet de València oferirà fins 
a final d’any els últims espectacles de companyies 
com Pot de Plom-Xavi Castillo, Purna Teatre o la 
Pavana, a més de la visita dels mallorquins Iguana 
Teatre amb l’obra Woyzeck. Paga la pena ressenyar 
el pas per l’Espai Rambleta dels espectacles Your 
Majesties Welcome to the Anthropocene, de Vortice 
Dance, o La calma màgica d’Alfredo Sanzol. Atents 
també a la cartellera de l’Olimpia, per on passaran 
noms de la talla de Verónica Forqué, Josep Maria 

Pou o Ricardo Darín. La Sala Russafa estrenarà el 
muntatge d’Arden Producciones El lazarillo de Tor-
mes i aixoplugarà una producció del Teatre Gaudí 
de Barcelona, T’estimo però no tant.

Bones companyies
Un altre dels agents que permetrà continuar 
gaudint de teatre al País Valencià serà la feina 
abnegada de les companyies professionals que 
continuen al peu del canó per aconseguir gires i 
actuacions entre l’empobrit circuit de sales priva-
des i les programacions municipals sense massa 
marge de contractació. Albena Teatre, per exemple, 
companyia que atresora una de les trajectòries més 
consolidades de l’escena al País Valencià, que va fer 
20 anys la passada temporada i ho va celebrar amb 
la publicació d’un llibre commemoratiu (Brome-
ra). Ara, Albena es troba en plena producció d’un 
espectacle en associació amb l’Escalante Centre 
Teatral. Serà L’aneguet lleig un musical de gran for-
mat que és una adaptació lliure del conte de Hans 
Christian Andersen escrita per Carles Alberola. 
Nou actors formen el planter d’aquesta proposta 
que s’estrena el 14 d’octubre.

Més companyies destacades amb dates con-
firmades són La Dependent amb Matant el temps 
(Paiporta 17 d’octubre), Bankabaret (Alcoi 30 i 31 
d’octubre, Alboraia 21 de novembre i Manises 11 de 
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teatre públic. A dalt, 
fotografia promocional 
d’El Público, en cartell al Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC). 
A sota, cartell de La gata sobre 
la teulada de zinc calenta, 
de Tennessee Williams, una 
producció de CulturArts.
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desembre) o Homenatge a T (Altea, 26 de 
desembre); el Pont Flotant amb Jo de ma-
jor vull ser Fermín Jiménez (València, del 
14 al 18 d’octubre), a més d’un nou espec-
tacle per a febrer del 2016; Pérez&Disla 
passegen El hombre menguante (20, 21 
i 27 d’octubre a la Sala Ultramar de Va-
lència) o Maduixa Teatre i el seu premiat 
DOT (20 i el 25 d’octubre, a l’Alcúdia i 
Meliana, respectivament, i del 26 al 30 de 
desembre al Principal de València).  

Balears, nou rumb 
Els aires de canvi també han arribat al 
teatre balear. El nou Govern de Francina 
Armengol ha començat a fer els seus pri-
mers passos en matèria de gestió cultural, 
entre els quals el retorn a les relacions amb 
l’Institut Ramon Llull i el nomenament de 
Josep Ramon Cerdà com a nou director 
de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), 
organisme cultural creat pel darrer Govern 
del PP, del qual es desprenen, segons la 
nova direcció, nombroses irregularitats 
comptables. Amb tot, la intenció dels nous 
gestors és reconduir la política cultural 
balear també en matèria d’arts escèniques, 
i els canvis ja comencen a ser visibles.

Un dels primers va ser el nomenament 
d’un nou director per a la Mostra de 
Teatre de Santa Eugènia. Mateu Canye-
lles substituirà el creador del certamen, 
Antoni Pico, que havia estat al capdavant 
de les setze celebrades fins ara. L’Ajunta-
ment del municipi, governat pel PP, vol 
donar “un canvi d’aires” a una de les reu-
nions escèniques més populars de l’estiu. 
Una altra fita important de la renovació 
ha estat la celebració entre el 16 i el 19 de 
setembre de la Fira B, amb el suport de 
l’IEB i l’associació dels professionals de 
les arts escèniques Illescena. Una mostra 
rellevant en línia amb altres cites estatals 
del sector que aspira a fer d’altaveu de 
les arts escèniques balears i de mitjà per 
fomentar la contractació. 19 propostes 
han format el primer cartell de la fira, 
incloent-hi espectacles de Produccions de 
Ferro, Produccions del Mar, Circ Bover o 
Noctàmbuls Teatre.

Manacor, capital escènica
Una altra de les cites centrals serà la 
tradicional Fira de Manacor, que enguany 

arriba a la vintena edició amb la confir-
mació per part dels nous responsables 
polítics de mantenir la rellevància d’un 
festival cabdal per entendre el teatre ba-
lear. Seran dos mesos i escaig de progra-
mació amb 14 companyies de les Illes i 13 
més de foranes. Com cada any, serà molt 
important la presència de produccions 
catalanes, de fet la mostra es va obrir el 
passat 25 de setembre amb l’obra L’última 
trobada dirigida per Abel Folk i continua-
rà amb altres produccions rellevants de la 
cartellera barcelonina com Neus Català, 
un cel de plom, amb Mercè Arànega com 
a protagonista (3 d’octubre); Mata el teu 
alumne, de Carles Maiol (17 d’octubre), 
73 raons per deixar-te de Guillem Clua 
(1 de novembre); La flauta màgica, de 
Dei Furbi (4 de desembre); Informe per a 
una acadèmia, protagonitzada per Ivan 
Benet (7 de desembre) o el Terra baixa 
de Lluís Homar (8 de desembre). Ras i 
curt, Manacor és un dels pocs exemples 
de circulació de productes escènics entre 
territoris de parla catalana, però aquest és 
un altre debat pendent. •
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2015-2016

Del 15 al 18 d’octubre

KÒKTEL MOLOTOV            

Amb Pep Ricart
La música, la literatura i la poesia. Una 
passió teatral

Del 23 al 25 d’octubre

WOYZECK                              
De Georg Büchner
Una exaltació dels èssers miserables

28 d’octubre

CINC ACTRIUS LLIGEN 
RODOREDA
Amb Pilar Almeria, Empar Canet, Pepa Juan, 
Irene Klein, Rosana Pastor i Amparo Vayà
Un suggestiu itinerari a través de la 
figura i l’obra de Mercè Rodoreda

Del 29 d’octubre a l’1 de novembre

EL FANDANGO DE MARX 
Companyia  Patrícia Pardo
Circ amb música tradicional valenciana

Del 4 al 15 de novembre

1 Hora i 1/2  tard               
Companyia  La Pavana
Amb  Victoria Salvador i Rafael Calatayud 
Una comèdia per a no arribar tard

Del 18 al 22 de novembre

IDIOTA                                  
De  Jordi Casanovas

Un joc negre, divertit i ple de suspens

25 de novembre

INCÓGNITO I SABA                    
Dues peces de dansa dins del projecte Circula!

dansa

Del 2 al 13 de desembre

PARAULES MAJORS     
Companyia L’Horta Teatre
Amb Alfred Picó i Héctor Fuster
Un espectacle per tractar els a�airs de la 
política       

Programació
octubre - novembre - desembre
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