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SERGI BELBEL, dramaturg i director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC)

“Al TNC, hem de fer el teatre clàssic 
català per convicció, i no per quota”
Sergi Belbel

El càrrec de director del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 
que Sergi Belbel i Coslado (Terrassa, 1963) ocupa des de fa 
quasi tres anys no li impedeix de continuar la seva trajectòria 
personal com a dramaturg i director. Actualment, està triom-
fant als escenaris el seu darrer muntatge, A la Toscana, dar-
rera baula d’una llarga cadena d’èxits. La història d’amor de 

Sergi Belbel amb els escenaris comença quan estava estudiant 
Filologia Catalana i va començar a col·laborar amb l’Aula de 
Teatre de la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballador 
incansable, de la seva trajectòria destaquen obres com Minim 
mal show, Tàlem, Carícies, Després de la pluja (Premi Max de 
les Arts Escèniques), Sóc lletja, Morir (Premio Nacional de 
Literatura Dramàtica), La sang, El temps de Planck, Forasters o 
Mòbil. També ha rebut el Premi Nacional de Teatre.

Vic

Jordi Vilarrodà

A la Toscana va omplir aquest 
diumenge el teatre Cirvia-
num de Torelló (més infor-
mació a la pàgina 21), en la 
darrera representació de la 
gira per Catalunya de l’obra. 
El text de Sergi Belbel, tra-
duït al castellà, serà defensat 
pels mateixos autors els pro-
pers mesos, en una gira per 
Espanya. Divendres, en vigí-
lies de la representació, el 
dramaturg i director del TNC 
va ser a Vic, convidat per EL 
9 NOU i EL 9 TV.

A la Toscana és una obra 
difícil? Hi ha espectadors 
que ho creuen així...

No és fàcil... és una obra 
oberta. La seva dificultat no 
està tant en el que presenta, 
sinó que està feta d’escenes 
breus que, aparentment, no 
tenen un ordre lògic. És com 
un repte per a l’espectador, 
que quan surt ha de fer una 
certa feina suplementària 
per encaixar totes les peces. 
I cadascú les pot encaixar de 
la manera que vulgui. Hi ha 
gent que ens diu que hi va 
començar a rumiar al sortir 

del teatre, i al cap de dos o 
tres dies ho va veure més 
clar... El que volem és això: 
que l’espectador s’emporti el 
teatre fora del teatre.

L’espectador s’hi sent 
identificat perquè les situa-
cions són habituals...

Sí, el tema és molt visi-
ble: és la crisi de l’home 
occidental, del qui té una 
seguretat a la seva vida i de 

cop i volta –entre els 40 i 50 
anys– s’adona que ha arribat 
al zènit de la seva vida i ja 
només li queda la baixada. 
I jo no sé fins a quin punt 
tenim dret a tenir aquestes 
crisis, quan a la resta del món 
les prioritats són unes altres: 
si patíssim gana, malvivint 
o estiguéssim enmig d’una 
guerra, segurament aquesta 
depressió no la tindríem.

I vostè té alguna teoria 
sobre com ens hem d’agafar 
la vida, arribats a aquest 

punt, que també és el seu?
Si a la vida t’imposes metes 

molt concretes, acabaràs 
frustrat si no les assoleixes, i 
si les assoleixes, també. D’ai-
xò va l’obra! Un cop assolits 
els somnis, què et queda? 
Si l’ambició de la meva vida 
hagués estat ser director 
del TNC, ara estaria molt 
frustrat, perquè pensaria 
que demà passat deixaré de 
ser-ho! Jo crec que les ambi-
cions de les persones han de 
ser tan poc materials i tan 
poc definides com es pugui. 
L’ambició sana és lluitar per 
ser feliç en el dia a dia, enca-
ra que això sigui difícil.

I no ens caldrien tants lli-
bres d’autoajuda...

Ui, ui! No m’agraden gens 
els llibres d’autoajuda... I 
també ens estalviaríem far-
màcies i antidepressius!

Com està funcionant la 
temporada del TNC, la pri-
mera que porta totalment el 
seu segell? 

Estem molt satisfets. La 
plaça del Diamant ha estat 
un exitàs, A la Toscana ens ha 
sorprès... i ara tenim grans 
reptes: un Brossa (El dia 
del profeta), feia temps que 

se’ns reclamava. Ara enge-
guem El cercle de guix cauca-
sià, de Bertold Brecht, que és 
una grandíssima producció... 
El motor està a plena mar-
xa, amb quatre espectacles 
dins del TNC i dos en gira, i 
coproduccions.

A vegades, s’ha dit que el 
TNC no arriscava prou. Amb 
Sergi Belbel al capdavant, 
està arriscant més?

Hi ha risc. Portarem La 
Fura dels Baus a la Sala Gran, 
i la pròpia producció de 
Brossa, també és arriscada... 
Brossa s’havia fet sempre en 
espais molt petits, alterna-
tius. Nosaltres la posem a la 
Sala Petita, però resulta que 
aquesta sala té 400 butaques 
i una boca de 14 metres... hi 
ha pocs teatres a Catalunya 
amb aquestes dimensions! I 
encara queda el projecte T6, 
en què posem tota la maqui-
nària del teatre a disposició 

d’autors joves.
Vostè no fa gaire temps 

que va deixar aquesta cate-
goria. Per edat i generació 
encara s’hi deu sentir a 
prop...

Encara me la posen alguna 
vegada, aquesta etiqueta, i 
ja l’haurien d’anar canviant! 
A part del T6, tenim acords 
amb l’Institut del Teatre, i a 
cada producció hi ha algun 
alumne que fa pràctiques. La 
qüestió és no perdre contacte 
amb els joves i integrar-los 
tan aviat com sigui possible 
al TNC. Amb els actors tam-
bé passa: les forquilles d’edat 
s’amplien, i cada vegada en 
tenim de més joves. En Nao 
Albet, per exemple, té 16 
anys i és un gran actor! Quan 
veig gent com ell, tinc fe que 
això no pararà i que aquesta 
maquinària que és el teatre, 
continuarà.

La vella idea de Flotats de 
tenir companyia estable al 
TNC està descartada?

És un model que funciona 
bé als teatres de repertori de 
llarga tradició, com la Comé-
die Française d’on venia Flo-
tats, o als teatres alemanys. 
A la resta d’Europa no fun-
ciona, almenys en el teatre 
públic (en el privat sí que va 
bé un nucli fix, tot i que cada 
vegada també és més redu-
ït). Si volguéssim crear una 
companyia pública, hauríem 
de lluitar molt per fidelitzar 
els actors, que ens deixarien 
quan rebessin una oferta de 
l’Almodóvar... I és lògic, eh? 
Jo sempre dic que l’actor ha 
de créixer! 

Es fa prou revisió del nos-
tre teatre clàssic, al TNC?

Sí que la fem. Una de les 
línies bàsiques del TNC és el 
teatre català, i en tenim cada 
temporada. Ara bé, el teatre 
català no té un corpus com el 
del Siglo de Oro espanyol o 
el teatre elisabethià anglès. 
El nostre clàssic és Guimerà, 
que ja és del segle XIX! Per 
tant, els clàssics catalans són 
el nostre tronc, però hem de 
ser prudents: l’excés pot ser 
contraproduent. Sempre que 
portem clàssics a escena, ho 
hem de fer amb convicció, 
amb fermesa, i no per quota. 
Per fer un Brossa, per exem-
ple, cal trobar la complicitat 
d’un director que te’l sàpiga 
llegir en l’actualitat, i això 
no és fàcil. Tot i això, jo tinc 
clar que d’aquí a dos o tres 
anys s’haurà de tornar a fer 
un Terra baixa vist per algun 
director que ara tingui trenta 
anys, perquè les noves gene-
racions l’han de veure. 

“Quan veig els 
actors i directors 
joves, sé que el 
teatre no pararà”

“Un cop assolits 
els somnis, què 
et queda? ‘A la 
Toscana’ va d’això”


