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Sergi Belbel, el nou director artístic del TNC, envoltat pels seus dos assessors, Sol Picó i Toni Casares

Sergi Belbel: “Conec les
entranyes del TNC”
El nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya
comptarà amb Sol Picó i Toni Casares com a assessors

Xavier Cester
BARCELONA

Segons Belbel,
Domènec Reixach ha

estat “qui m’ha fet
acceptar” la direcció

del TNC: “Amb ell
n’he après molt”

A
utor i di-
rector de
reconegut
prestigi,

Sergi Belbel serà
l’home que regirà
els destins artístics
del Teatre Nacional
de Catalunya a
partir de la tempo-
rada 2006-2007.
Així ho va decidir
ahir al matí el con-
sell d’administració
del TNC.

“No m’ho esperava, estic
molt content”, explicava ahir
el flamant director artístic del
teatre, que també agraïa la
confiança mostrada vers la se-
va persona. Belbel, tanmateix,
no estarà sol, la ballarina i
coreògrafa Sol Picó i Toni Ca-
sares, responsable de la Sala
Beckett, seran els seus asses-
sors per a les dues línies que la
nova etapa del TNC vol im-
pulsar: la dansa i la drama-
túrgia contemporània.

El “primer gest” de Belbel
ha estat comptar amb aques-
tes dues “personalitats de
contrastada solvència, de la
meva generació, que m’ajuda-
ran a tirar endavant aquest
gran vaixell”. “Amb en Toni
m’uneix una llarga experièn-
cia, mentre que la Sol és una
gran creadora de dansa con-
temporània, amb la mirada
posada en el gran públic”.

Ni continuisme ni trencament
Domènec Reixach seguirà

sent el director artístic del
TNC fins a la conclusió del seu
contracte, el juliol del 2006,
mentre que la primera tem-
porada que programarà Belbel
serà la 2006-2007. Durant
aquest període, Belbel i Rei-
xach treballaran plegats, ex-
periència no pas nova: a més
de dirigir amb regularitat al
TNC (és el responsable, per
exemple, d’un dels grans èxits
del teatre, Dissabte, diumenge i
dilluns), Belbel forma part del
consell assessor. “Conec les
entranyes de la casa, em veig
amb cor de dirigir-la”, comen-
ta el dramaturg.

Sergi Belbel va voler dedicar
les seves primeres paraules al
seu antecessor. Domènec Rei-
xach ha estat “qui m’ha fet

acceptar” la direcció del TNC.
“Amb ell n’he après molt, tots
els mecanismes per tirar en-
davant un gran teatre de qua-
litat, de servei al públic, a tots
els espectadors de Catalunya”,
però també als de fora, no de-
bades una altra de les fites de
Belbel és “consolidar la pre-
sència internacional”. ¿Hi
haurà, doncs, continuisme
entre l’era Reixach i l’era Bel-
bel, o trencament? “És aviat
per dir-ho, segur que hi haurà
punts en comú i punts dife-
rents”.

També és aviat per concretar
els seus plans, però Belbel vol
posar “especial èmfasi en el te-
atre familiar, en la formació
dels futurs espectadors”. En tot
cas, la seva acció vindrà deter-
minada pel document Nova eta-
pa presentat el novembre pas-
sat per Joan Francesc Marco,
conseller delegat del TNC, que

marca “una línia de treball amb
la qual estic absolutament d’a-
cord –remarca Belbel–, si bé
cada director té la seva perso-
nalitat que es reflecteix en les
temporades”.

Amb un contracte per quatre
temporades, Belbel obre, se-
gons la consellera de Cultura,
Caterina Mieras, “una nova
etapa d’excel·lència i proximi-
tat amb el públic”. Mieras va
transmetre l’encàrrec del con-
sell d’administració del TNC de
potenciar la dramatúrgia con-

temporània i la dansa –“dues
de les prioritats de la política
teatral del departament”–, així
com d’atendre “els clàssics
contemporanis i el patrimoni
teatrany català”.

La consellera va lloar la
“qualitat professional i la jo-
ventut” del nou equip que li-
derarà el TNC, un equip que no
ve “a acabar res, sinó a comen-
çar-ho tot i a donar el millor
d’ells mateixos” i que mostra
un “equilibri de sensibilitats i
estils”. Caterina Mieras també
va voler agrair la tasca de Do-
mènec Reixach: “No serà fàcil
superar l’èxit de públic i artís-
tic” assolit durant la seva gestió.
El nomenament de Sergi Bel-
bel, en tot cas, no es contradiu
amb la creació futura d’un ens
que coordini els diferents tea-
tres públics de Catalunya, un
ens sobre el qual Mieras no va
voler concretar res.

Continuar
dirigint

➤ L’arribada de Sergi Bel-
bel (Terrassa, 1963) a la di-
recció artística del TNC no
vol dir que el dramaturg
renunciï a la seva carrera
com a director d’escena. “A
dins, segur”, comentava re-
ferint-se al teatre de la plaça
de les Glòries, on ha signat
muntatges com els de L’esti-
ueig de Goldoni, El alcalde de
Zalamea de Calderón de la
Barca, Primera plana de
Hecht i MacArthur, i el de la
seva darrera obra, Forasters.
Belbel no dubta tampoc que
les seves noves responsabi-
litats no li impediran dirigir
fora del TNC.
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