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OPINIÓ

El molt rendible
divorci de

Boadella amb
Catalunya

SANTI FONDEVILA

Els Joglars compleixen
cinquanta anys. Cal feli-
citar-los pel que han si-
gut i pel que són, una
gran companyia de tea-

tre. Albert Boadella ho celebra repo-
sant una nova versió del magnífic
espectacle El Nacional, estrenat el
1993 al Teatre Municipal de Girona.
Si aleshores el títol es referia a una
qüestió molt nostra, com el Teatre
Nacional de Catalunya, que estava
en construcció i es va inaugurar el
1996, ara es tracta d’un Nacional
d’òpera, gènere que multiplica tots
els dispendis que es puguin criticar
al teatre públic. Arran de la presen-
tació, Albert Boadella ha declarat
que el seu divorci amb Catalunya se-
gueix sent absolut. “No ens volen”,
diuen els diaris que ha dit.

Boadella és una persona molt in-
tel·ligent i es lògic que mantingui
aquesta posició, malgrat que a hores
d’ara no sabem gaire bé qui són
aquests que no el volen. De fet, quan
va pronunciar aquell Adéu Catalu-
nya amb versió oral i escrita, Boade-
lla feia el que més li convenia per ser
rebut a la capital d’Espanya amb
tots els honors que mitjans de co-
municació antinacionalistes com El
Mundo i la dreta més espanyolista
dispensa als prohoms que sent seus.
Un català de renom internacional
anticatalà és un exemple al qual s’ha
de donar ales i un fill pròdig que cal
acollir en el niu de la reacció més re-
calcitrant de la dreta espanyola. Que
rebé que deu sonar als cercles de go-
mina i havà tornar a sentir: “Hemos
dejado de actuar, no por nuestro gus-
to. Estaríamos encantados de traba-
jar en Catalunya. Simplemente, no
nos quieren, nos han considerado
traidores a la causa”. Boadella inter-
preta la realitat com li va més bé
perquè, tot i que hi va haver certes
pressions i desqualificacions en mo-
ments determinats, van deixar d’ac-
tuar perquè volien. Va marxar amb
un cop de porta i si no ha tornat és
perquè li deu sortir més a compte
explotar la condició d’expatriat. A
Catalunya hi viuen i hi treballen an-
tinacionalistes i conservadors de
classe mitja alta. Com Boadella.

I per a aquells que se sentin estra-
nyats quan vegin un espectacle d’Al-
bert Boadella, Amadeu, al Teatre
Lliure (al juny), han de saber que el
gran joglar diu que es tracta d’una
producció de Teatros del Canal, que
dirigeix, i que ell no és qui per negar-
li els bolos. Caldrà veure si Albert
Boadella vindrà al Lliure a presen-
tar l’espectacle. Jo desitjaria que sí,
perquè vegi que aquí ningú es men-
ja els que dissenteixen.e

El traspunt

Sergi Belbel
DIRECTOR DEL TEATRE NACIONAL

“La conselleria vol anar cap a un
model mig públic, mig patrocinat”

Crisi “No abaixarem la qualitat i no renunciarem a ser un centre de producció” Futur “El
contracte programa s’ha de revisar perquè sense un pressupost adequat és impossible”

LAURA SERRA
BARCELONA

Sergi Belbel va presentar ahir la se-
va penúltima temporada com a di-
rector del Teatre Nacional. Serà un
any marcat per un triple número 15:
ha programat quinze obres, han pa-
tit una nova retallada dels ajuts pú-
blics d’un 15% i se celebren els quin-
ze anys de la inauguració del TNC.

Com compensa el Nacional la reta-
llada del 15%?
Reduint el nombre d’espectacles de
la temporada a 15. No hem volgut
reduir els pressupostos de cada pro-
ducció, no farem un Mercader de
Venècia de crisi. I tampoc no renun-
ciarem a ser un centre de producció.
Podria haver farcit la programació
amb 25 espectacles ja fets, però he
optat per donar feina i mantenir la
nostra essència: si no fem Verda-
guer, Maragall, Pous i Pagès o el pro-
jecte T6, qui ho farà? Reivindiquem
la nostra parcel·la: els nostres au-
tors i els textos de la dramatúrgia
universal per al gran públic.

El conseller Mascarell diu que s’ha
de “normalitzar la dificultat”.
A un creador són temes que no li
agraden, però és la realitat i és molt
angoixant sobretot quan tens la in-
fraestructura del TNC. Si m’encon-
geixen el pressupost i l’edifici, ja em
va bé, però no és així: he d’omplir els
metres cúbics de sempre!

Es pot explotar millor el paper de
la inversió privada al teatre?
Hi ha tres fórmules. La privada es-
ponsoritzada, que és Broadway, el
sistema americà, que aquí és im-
practicable si no canvien les lleis
perquè les empreses que aporten di-
ners a la cultura tenen uns incentius
fiscals molt baixos. El segon és el
model mixt, el londinenc: el govern
hi aporta el 50% i l’altre 50% se’l re-
parteixen les empreses patrocina-
dores. I l’altre model és el nostre:
pràcticament tot públic i un patro-
cini que no arriba al 15%. La idea del
conseller és anar cap a l’equilibri,
cap a la fórmula mixta. Ara, aniria
bé que es fessin lleis de mecenatge.

La decisió de mantenir la compa-
nyia T6 és un avís per al successor?
Sí. Jo vaig insistir per mantenir-la,
pel gran resultat que ens ha donat i
per demostrar que és possible fer
una companyia pròpia al TNC. La
del T6, multiplicada per 8, unes 40
persones, estaria bé. És possible, pe-
rò en els temps que vivim és difícil.

El 2012 deixarà el càrrec. Té ganes
de reactivar-se com a autor?
I tant! Com a director no he patit
gaire, perquè tot i que abans d’en-
trar al Nacional havia arribat a fer
quatre espectacles per temporada i
ara he passat a un, com a mínim
aquesta obra era al TNC. Ara bé, la
meva part d’autor s’ha vist seriosa-
ment perjudicada. No he parat d’es-
criure però a deshores, robant hores
de son, en males condicions i no
n’estic content, de tot el que he es-
crit des del 2006 fins ara.

El TNC celebra 15 anys. S’imagina-
va aquest recorregut?
No. No hi parava atenció. Vaig pen-
sar que en Flotats muntaria el tea-
tre que ell portava de França i que ja
havia atret molt públic al Poliora-
ma. Però com que el van fer fora no
vam poder veure el projecte que ha-
via imaginat. Després Domènech
Reixach va carregar-se el mort a les
espatlles i durant 8 anys va aguantar
en contra de tothom... Va agafar una
patata calenta i a mi em va deixar
una patata tèbia i mastegada.

Les directrius de la conselleria en-
cara li semblen vàlides?
Sí, però s’ha de revisar el contracte
programa perquè demana coses
que, o vénen amb un pressupost adi-
ent, o són impossibles. El conseller
em va dir que és evident. No em po-
den obligar a certes coses perquè els
primers que no compleixen són ells
en la part econòmica.e
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Sergi Belbel ahir, abans de la presentació de la nova temporada del TNC. S. CHASSEROTT

Funció
“Si no fem
Verdaguer,
Joan Maragall
o el projecte
T6, qui ho
farà?”

Artista
“Com a autor
no estic
content de
tot el que he
escrit del
2006 fins ara”

Catalana i universal
● Patrimoni català
El TNC enceta la temporada
amb El comte Arnau de Joan
Maragall, dirigit per Hermann
Bonnín. Lluís Soler dirà Canigó
de Verdaguer. I es rescaten dos
grans escriptors catalans, Jesús
Moncada a Mequinensa i Josep
Pous i Pagès a Rei i Senyor.
● Autoria contemporània
Belbel dirigeix el primer text
de Benet i Jornet a Una vella,
coneguda olor i reposa Agost.
S’estrenaran tres obres del T6.
● Literatura universal
Carme Portaceli gratarà Els bai-
xos fons de Màxim Gorki i Ra-
mon Madaula serà El mercader
de Venècia. EGOS Teatre con-
vertirà en musical de terror un
conte d’Oscar Wilde.

Temporada 2011-2012
DA

VI
D

RU
AN

O


