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El Teatre Nacional de Ca-
talunya (TNC) és el teatre
públic finançat únicament
per la Generalitat (a part
de la recaptació a taquilles
i el lloguer del local per a
empreses). És un teatre fi-
nançat per tots els catalans
i tots han de ser els que
se’n beneficiïn, comenta
Fort. La fórmula de vendre
produccions, abans que no
sigui entesa, és la solució
que ha trobat Fort per
mantenir més temps les
creacions del TNC. I és
que, mentre hi ha equips
de tècnics muntant l’esce-
nari per a cada actuació, el
TNC manté actives les tres
sales. Tot i els caixets i la
col·laboració de les dipu-
tacions per finançar les ac-
tuacions, en cap cas el
TNC té beneficis de les gi-
res. Com que la intenció és
ampliar els espectacles
que puguin fer gires, cal-
drà la implicació dels em-
presaris privats. Hi ha un
precedent únic: El mètode
Grönholm.

Des que Joan Francesc
Marco va redactar el docu-
ment Una nova etapa, el
TNC ha estat sensible a
coproduir amb compa-
nyies (que posteriorment
són les primeres interessa-
des a rodar els espectacles
arreu), reduir el nombre de
produccions (compen-
sant-ho amb l’ampliació
de la gira) i establir con-
tactes amb altres centres
de referència com a com-
panyies convidades.
Aquest darrer punt ha per-
mès iniciar uns contactes
terriblement efectius per
transportar les produc-
cions del TNC més enllà
dels Països Catalans. Fort
entén que la prioritat del
TNC és eixamplar la seva
presència al Principat i en-
fortir les gires a les Balears
i València. L’administra-
dor confia que el nou go-
vern balear faciliti una re-
lació, que ja existia però
«tímidament». Pel que fa a
València, la voluntat del
TNC és clara: es vol ser-hi
plantejant, si cal, intercan-
vis amb els teatres de la
Generalitat Valenciana.
Aquesta darrera tempora-
da, ja hi ha hagut un primer
contacte entre València i el

Principat: el Centre d’Arts
Escèniques de Reus
(CAER) va portar Tornar
a casa i, a canvi, van com-
prar un parell de produc-
cions valencianes.

Dagoll Dagom va excla-
mar-se, fa un parell
d’anys, que en la gira de
Mar i cel a València els
van demanar la versió cas-
tellana. Pel que fa a la llen-

gua, a València, és innego-
ciable: «El TNC no hi pot
anar en castellà.» Fort opi-
na que es pot parlar de tra-
duir al castellà algunes
obres per representar-se a

Sòria o a Àvila però que és
de sentit comú utilitzar la
llengua original «si ens ex-
pressem amb una llengua
amb la qual ens entenen».

Pressupost en litigi
Dels prop de dotze milions
d’euros que aporta anual-
ment la Generalitat, un pa-
rell són encara per pagar la
hipoteca en la construcció
de l’edifici. Al TNC, es
fregaven les mans, fa mig
any, perquè calculaven
que aquests euros podrien
servir per ampliar altres
partides a partir de l’any
2010, quan venci la hipo-
teca. El conseller de Cul-
tura i Comunicació, Joan
Manuel Tresserras, va in-
sinuar que es podrien deri-
var aquests diners al sector
del circ. Fort és contempo-
ritzador: «Els diners són
del Departament de Cultu-
ra però m’agradaria dispo-
sar-ne d’una part; el depar-
tament mai ha dit que no.»

Fort admet que el pres-
supost del TNC (puja a 15
milions si se sumen els in-
gressos que generi el teatre
mateix) «és elevat», però
no n’hi ha prou. La sort és
que com que el TNC està
funcionant amb bons re-
sultats d’ocupació, no cal
fer cap gir radical de pro-
gramació que implicaria
un esforç econòmic més
gran.

Estrictament personal
L’administrador general
del TNC té una visió per-
sonal de quins són els au-
tors que s’han d’impulsar
a escala internacional: el
repertori català «tenim
més coses diferents a ex-
plicar amb autors catalans
que no amb els univer-
sals». La labor amb els au-
tors contemporanis es
mantindrà amb el T6 (pro-
grama d’autoria del TNC
que des del 2006/2007
s’ha implicat a les sales al-
ternatives de Barcelona).
Finalment, el circ. En pro-
grama prou el TNC?
«M’agradaria que n’hi ha-
gués més: ara en fem un
cop l’any.» Per Fort, el gè-
nere s’hauria de mantenir
també quan, d’aquí a uns
quants anys, hi hagi un circ
estable a Barcelona.

L’administrador Alfred Fort creu que la presència al territori és una «assignatura no aprovada»

El TNC vendrà títols d’èxit per tal
que arribin a més teatres catalans

JORDI BORDES / Barcelona

� L’espasa de Dàmocles fa un any i
mig que passeja per sobre de la Sala
Beckett: Núñez y Navarro ha comprat
l’edifici on està allotjada i li exigeix
que marxi. El director de la Becket, To-
ni Casares, llegeix aquesta pressió
d’una manera positiva i proposa refun-
dar la sala potenciant l’Obrador (un es-
pai en què els dramaturgs contempora-
nis es reciclen) i convertint-la en la re-
ferència de la dramatúrgia catalana
més enllà dels Pirineus.

S’ha planejat la possibilitat que el
TNC els absorbís. Fort ho descarta.
«La Beckett ha de ser la Beckett; no pot

� L’administrador general del TNC, Alfred
Fort, té clar que la presència al territori de les
obres del teatre públic «segueix sent una de les
assignatures no aprovades». Fort, que fa quatre

Alfred Fort, fa uns dies, a les columnes del TNC. / LLUÍS SERRAT

mesos que va entrar a substituir el conseller de-
legat Joan Francesc Marco, ha estat el gerent
del Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER)
i ha tingut gran implicació en el festival Trape-
zi de circ. El TNC, tot i tenir un equip potent de

ser un apèndix nostre.» La conclusió és
de Sergi Belbel («jo intento no fer d’ar-
tista», diu Fort), el director que deci-
deix l’estratègia artística, una vegada
que el Departament de Cultura els fes
aquesta proposta. El TNC va donar
l’opció «com a solució transitòria»
perquè si s’institucionalitzés la Bec-
kett perdria «la capacitat de reacció ac-
tual si adquirís el nostre funcionament,
que és forçosament més carregós». Tot
i això, és evident que el TNC pretén
mantenir oberts i forts els ponts amb
tothom i, especialment, amb els crea-
dors.

tècnics i d’administració no pot assumir tantes
actuacions fora de les Glòries. La idea és ven-
dre produccions «que interessin» a empresaris
teatrals perquè les explotin posant-hi ells la
gestió i els tècnics.

«La Beckett no pot ser un apèndix»

La Campana
publicarà a la
tardor un llibre
inèdit de Dumas
� Barcelona. L’editorial
barcelonina La Campa-
na publicarà a la tardor
un llibre inèdit de l’es-
criptor francès Alexan-
dre Dumas (1802 -
1870). Es tracta d’El
cavaller de Sainte-Her-
mine, que Claude
Schopp va trobar a la
Biblioteca Nacional
com un «tresor», ja que,
segons va defensar, es
tracta d’una «novel·la
major» de l’autor d’Els
tres mosqueters. Du-
mas va ser qualificat
per Georges Sand com
«un geni de la vida».
L’obra, de 1.128 pàgi-
nes, és una «explosió de
vida, de personatges i
aventures». En castellà
la publicarà l’editorial
Planeta. / EL PUNT

Lleida estrenarà
l’única obra
teatral del poeta
Màrius Torres
� Lleida. El Teatre Mu-
nicipal l’Escorxador de
Lleida serà l’escenari el
pròxim 23 d’octubre de
l’estrena d’Una fantas-
ma com n’hi ha poques,
l’única obra teatral del
poeta simbolista lleida-
tà Màrius Torres, mort
el 1942 de tuberculosi.
La representació forma
part del programa d’ac-
tes de la capitalitat cata-
lana de la cultura que
Lleida ostenta durant
aquest 2007, i servirà
per representar per pri-
mera vegada l’obra a la
ciutat que va veure néi-
xer el poeta el 1910. El
muntatge va a càrrec
del director teatral
Eduard Muntada. / EFE

El Festival de la
Catalunya
Central, dedicat a
«Aires bohemis»
� Barcelona. Avui co-
mença la nova edició de
l’Acadèmia Internacio-
nal de Música del Sol-
sonès (AIMS) i el Festi-
val de Música de la Ca-
talunya Central. Els
professors de l’AIMS
oferiran el concert i-
naugural aquest vespre
al Teatre Comarcal de
Solsona. El programa
inclou obres d’A. Dvo-
rák i B. Martinu, entre
altres compositors,
amb motiu del tema es-
collit enguany: Aires
bohemis. / EL PUNT




