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Per Andreu Gomila  Retrat Iván Moreno

EL PRÍNCEP
Sergi Belbel fa amb ‘La Bête’ el seu últim espectacle al TNC com a director  
de la institució. I planteja cara a cara el debat entre el teatre pur i la comèdia,  
una de les claus de la seva gestió. Ell té clar quin és el seu lloc...
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Sergi Belbel ja no seu al despatx de 
director del Teatre Nacional. Sinó al de 
“presidenta del consell 
d’administració”. Li diem i surt a veure-
ho. Ni se n’havia adonat. Al que era seu, 
ja hi ha Xavier Albertí, que el succeirà 
oficialment l’estiu que ve. Sembla 
tranquil i té el posat d’estar de tornada 
de tot. Aquesta és la vuitena temporada 
que ha programat al TNC i marxa amb 
una obra del nord-americà David 
Hirson, La Bête, ambientada al 1654, 
amb Molière com a protagonista i el 
debat entre teatre pur i comèdia-pura-i-
dura que ha marcat el seu mandat. Una 
peça, que s’estrenarà a primers 
d’octubre, protagonitzada per un 
triangle genial: Elomire (Jordi 
Boixaderas), el dramaturg 
essencialista, inspirat en el gran autor 
francès; Valere (Anna Lizaran), el còmic 
de soca-rel; i el Príncep (Abel Folk), el 
mecenes.

 Així que, la primera pregunta és de 
calaix. Qui és o seria ell? “Jo sóc el 
príncep, perquè és qui vol unir el món 
culte i el món popular. De fet, encara 
patim allò que va dir Aristòtil a la 
Poètica, que la tragèdia és elevada i la 
comèdia és baixa. No ens hem tret 
Aristòtil del damunt. I els crítics, quan 
fas una comèdia en un teatre públic, te’l 
treuen de seguida. Però si Aristòtil és 
del segle V abans de Crist!”. No direm 
que Belbel està una mica ressentit, però 
sí decebut. Ha aconseguit omplir el 
TNC cada temporada, situar-lo al centre 
del teatre català, i creu, encara que no ho 
digui –és massa prudent per fer-ho– 
que no ha rebut el reconeixement que es 
mereix. Fa uns mesos, per exemple, 
Xavier Bru de Sala deia a la ràdio que 

Agost, l’obra de més èxit de la història 
del teatre de les Glòries, no s’hi hauria 
d’haver fet mai. “Agost, per què no s’ha 
de fer al TNC, i sí al Dramaten 
d’Estocolm, al Burgtheater de Viena, al 
National de Londres, al CDN de 
Madrid? No ho entenc. Això passa pel 
nostre país, per aquesta no-normalitat. 
Agost no ha esta qüestionada a cap 
teatre públic, llevat d’aquí. I l’han fet la 
immensa majoria dels teatres públics 
europeus. Perquè el teatre privat no la 
pot assumir. Bé, sí, a 100-120 euros 
l’entrada”.
 I si no volien sopa, doncs dues tasses. 
Perquè si una cosa té La Bête és que és 
una comèdia. Una comèdia pura. En 
vers, sí. I amb Molière com a 
protagonista, també. Però l’objectiu 
final és que la gent, el públic que tan 
fidel ha estat a Belbel, s’ho passi bé. I al 
director i dramaturg no se li va ocórrer 
cap manera més brillant de dir adéu que 
aquesta obra, encara que, quan va saber 
de la seva existència, no les tenia totes. 
“T’explico la veritat: això ho va veure el 
Bernat Puigtobella [editor i membre del 
consell assessor del teatre] al 2010... 
Quan ens va explicar el que era, vaig 
dir: això és en vers, no ho podem fer. I el 
traductor, Joan Sallent, va dir: Com que 
no es pot fer, no hi ha res que no es pugui 
fer. Prova-ho, li vam dir. ‘Tradueix 10 
pàgines, i ens ho mirem’”. Amb una 
versió primera a la mà, Belbel va veure 
que era el que estava buscant. Que li 
havia caigut “un regal” del cel. “Pel 
debat que planteja, entre teatre culte i 
popular, perquè vaig veure-hi un 
exercici d’amor a l’actor”, diu. I de 
seguida va tenir un nom per a Valere, la 
‘seva’ Anna Lizaran. 
 A Belbel, l’han atacat molt pel cantó 
d’haver-se ‘venut’ al teatre popular. I 
aquí, a La Bête, pot posicionar-se 
clarament. Diu que és el príncep, que se 
situa en el terme mig, que valora el 
talent d’Elomire, però també necessita 
que el públic es diverteixi. “L’Abel Folk 
em va demanar com l’enfocaria, el seu 
personatge –continua Belbel–. I jo li 
vaig dir: El príncep paga a Elomire 
perquè sap el talent que té, però està fart 
de les seves tragèdies. Recordem que és 
la història de Molière d’abans d’anar a 
París. I ell, abans d’anar a París, estava 
entestat a ser el successor de Corneille. I 
està entestat en les tragèdies. El príncep 
li diu: Jo no puc més. No puc més de les 
teves digressions morals. En canvi, he 
vist aquest còmic pel carrer i me n’he 
enamorat. El príncep creu que li fa un 
bon servei posant-li el Paco Morán, o els 
Hermanos Calatrava, o el Berto Romero, 
o un Buenafuente. Valere no és tonto. 
Veus que es fa el tonto. És un talent en 
estat pur”. 
 Que Lizaran faci el paper del ‘tonto’ 
marca una mica la diferència, ja que el 

personatge de Valere adquireix unes 
característiques més complexes. És tan 
exagerat el que diu i fa, que és 
impossible que no se n’adoni. I queda 
més mal parat Elomire que el còmic, ja 
que se’ns apareix com una persona 
radical, inflexible, “talibana”, que en 
diu Belbel. Com un d’aquells 
intel·lectuals que sempre tenen la raó.
 “És una ficció, però sí va passar que 
quan Molière arriba a París, fa un canvi 
de xip i comença a escriure comèdies. 
Què va fer que Molière canviés 
d’opinió?, es pregunta Hirson. A la 
pel·lícula Molière, la d’Ariane 
Mnouchkine, està molt ben representat. 
Molière va a veure el rei i tots es 
demanen què faran. Molière els diu que 
farà Corneille. I tots es posen les mans 
al cap i li demanen que faci el número de 
l’escombra, de commedia dell’arte. 
Aleshores, comença fent de Corneille. 
El rei i el seu seguici fan cares rares, ell 
ho veu i, ràpidament, agafa l’escombra. 
S’ha adonat que la comèdia és 
necessària... Per què és tan bo Molière? 
Perquè totes les seves comèdies tenen 
un rerefons de tragèdia”. Ja ho veuen, 
Belbel, ho té claríssim: el públic és el 
més important.
 I això d’estar al servei de l’espectador 
és una cosa que fa almenys 20 anys que 
té clara: “Jo vaig començar fent coses 
rares. Els meus mestres eren Beckett i 
Sanchis Sinisterra. Cap al 91, quan vaig 
escriure Carícies, vaig fer un 
replantejament. Vaig dir-me: he triat un 
ofici i m’interessa acontentar el públic, 
he de trobar un pont entre els meus 
interessos personals i els dels 
espectadors. Si mirés únicament a 
dintre meu, potser triaria la poesia com 
a forma d’expressió... En teatre, el teu 
maldecap, si no és compartit, potser no 
té gaire sentit. Pots fer més concessions 
o menys. Per a mi, l’ideal és el punt 
mixt, el que Shakespeare 
aconsegueix...”.
 La “putada” de La Bête és no haver-la 
escrita ell, ens confessa el director. En 
vuit anys, només ha escrit A la Toscana 
i Fora de joc, i la primera ja l’havia 
acabada quan va ser nomenat. Queda 
clar, ens diu, que l’autor Belbel se’n 
penedeix d’haver acceptat el càrrec. El 
director i la persona, afegeix, gens. Això 
sí, sap que ha fet alguns enemics, cosa 
que li pot passar factura a partir de 
l’estiu que ve. “En aquests anys he 
escrit cine, televisió, he donat classes... 
De fet, penso, no tinc ganes de dirigir 
teatre, quan surti d’aquí. Tinc ganes de 
provar altres coses. I si he molestat algú, 
intentar que m’oblidin. No em 
queixaré... Ja em van caure garrotades 
el dia que van nomenar Xavier Albertí 
per succeir-me. Si no m’hi volen, em 
dedicaré a una altra cosa”. Impossible 
ser més sincer.

NO TINC GANES DE 
DIRIGIR TEATRE, QUAN 
SURTI D’AQUÍ. VULL 
PROVAR ALTRES COSES. 
I SI HE MOLESTAT 
ALGÚ, INTENTAR QUE 
M’OBLIDIN

PRESSIONS
Sergi Belbel ha 
vist consellers de 
tots els colors i 
assegura que 
mai, mai, l’han 
pressionat. Si 
això hagués 
passat, 
assegura, 
s’hauria replante-
jat el seu càrrec. 
Potser per això, 
ara que marxa, ha 
dissenyat una 
temporada amb 
un 85% de teatre 
escrit a 
Catalunya. 
“Abans, no ho 
podia fer. Ara, sí”; 
diu.

FRACÀS
Belbel admet que 
no ha aconseguit 
treure el TNC de 
Catalunya. És 
l’espina que té 
clavada: “Hem 
sortit poquís-
sim... Cal una 
companyia, un 
segell, una 
economia... Bé, 
he creat la 
companyia T6, 
que ha funcionat 
molt bé i és ‘una 
pica en Flandes’. 
Ara veurem què 
en farà l’Albertí”.  
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