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«I què faràs a partir d’ara?», li van
demanar des del públic. «Oh!
Aquests mesos tothom em pre-
gunta el mateix, quina angoixa!»,
va respondre Sergi Belbel amb
bon humor. «Fins ara deia que du-
rant dos anys no volia dirigir res
més i centrar-me a escriure teatre,
però m’hauré d’empassar les me-
ves paraules perquè ja m’he com-
promès amb dues obres!».

El que havia de ser una xerrada,
va acabar sent una entrevista co-
munitària. Sergi Belbel va ser di-
vendres al vespre a Manresa con-
vocat per l’Escola de l’Especta-
dor del teatre Kursaal per con-
versar sobre La Bête, l’obra amb la
qual acomiada la seva setena i
última temporada al capdavant
del Teatre Nacional de Catalunya.
Malgrat que l’activitat era gratuïta,
va atreure poca gent, el què va per-
metre que se sentís còmode i s’es-
plaiés amb confidències.

«El primer tranquil·litzant me’l
vaig prendre el 1992, a l’estrena de
Carícies. Un crític s’havia colat a
una prèvia i havia publicat un text
demolidor. Va ser en Benet i Jornet,
que em va obrir la boca i m’hi va
posar un Trankimazin. Vaig estar
tota l’obra fora d’òrbita».

Les crítiques d’aquella obra van
ser molt negatives i diu que va es-
tar a punt d’abandonar el teatre.
Fins que va tenir la satisfacció de
veure com s’estrenava a França i
allà, en canvi, recollia bones pa-
raules. «Els del teatre, en el fons, el
què volem és que ens aplaudeixin.
Per això escollim temes que ens
apassionin i mirem de compartir-
ho».

Diversos especialistes teatrals
també li van estirar les orelles

amb Agost: es va considerar que un
teatre públic no hauria de progra-
mar èxits comercials. «Qui més ha-
gués pogut produir una obra d’u-
nes dimensions tant colossals?
Què volien, que no s’hagués pogut

representar?».
Els diners i la crisi van centrar

bona part de la conversa. Va ex-
plicar que la casa que apareixia a
l’escenari d’Agost va ser possible
perquè van retirar les parets i això
en va abaratir el cost. O que el Ball
de titelles de Ramon Vinyes que
aquests dies es pot veure al Teatre
Nacional va estar a punt de sus-
pendre’s per la falta de pressupost.
«Al final ens hem hagut d’estrènyer
el cinturó: hem tret assajos per pa-
gar menys i tot el vestuari està re-
aprofitat de material que teníem al
magatzem».

Belbel tem que una obra com
Ball de titelles, amb dinou actors i

actrius a l’escenari, ja no sigui
programable a partir d’ara pel nou
director artístic del Teatre Nacio-
nal. «En Xavier Albertí ho tindrà di-
fícil», assegura. «Sempre em diuen
que s’ha de ser sostenible. Què vol
dir això? Un teatre públic no pot ser
sostenible, serà deficitari per de-
finició! No està pensat per a fer ne-
goci! Recuperar textos o programar
dramaturgs novells és tirar-se de la
moto. Però si no ho fem així, n’hi
haurà que marxaran a Berlín, com
ja comença a passar». 

Optimista, malgrat tot
Qui al segle passat va fugir in-
comprès va ser el berguedà Ramon

Vinyes, que Belbel ha volgut re-
cuperar. «És un dels casos més tris-
tos de talents de la cultura catala-
na oblidats. El pobrissó va néixer
cent anys abans del què li tocava
i, en aquell moment, les capelletes
d’intel·lectuals li van tancar les
portes. Però ara, amb el seu talent,
tindria un lloc on estrenar».

Creu que malgrat la història
«difícil i anòmala d’una cultura
sense estat», el teatre català es
troba en «el seu millor moment».
Posa com a prova que Jordi Gal-
ceran estigui a punt d’estrenar a
Broadway. «Nova York és inac-
cessible si no ets mediàtic o nord-
americà. Hi ha pocs autors que hi
arribin, s’han de passar molts fil-
tres. Allò és negoci pur i dur», ex-
plicava.

També va citar com a exemple
d’aquest bon estat de salut, l’e-
mergència de nous dramaturgs.
«Des del 2002, que en el projecte
T6 del Teatre Nacional hem pro-
gramat una trentena d’autors.
Quan ho expliquem a fora, no
s’ho creuen. Des que vaig co-
mençar a escriure teatre que hem
millorat molt amb tot: en tècnica,
infraestructura i talent».

MARC SERENA| MANRESA

«Un teatre públic no pot ser sostenible»
Sergi Belbel va analitzar en una xerrada a Manresa els seus anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya

ADÉU A «LA BÊTE» El nord-americà David Hirson va escriure una obra de teatre on reflexiona sobre l’equilibri entre el teatre culte i el
popular. Aquests mateixos dubtes ha tingut Sergi Belbel al capdavant del Teatre Nacional i és per això que ha escollit «La Bête» per acomiadar-
se. El mes d’octubre es va estrenar a Barcelona i avui, a les 6 de la tarda, tanca la gira per Catalunya al teatre Kursaal de Manresa



El retorn al passat en un viatge
amb la línia de Renfe

Belbel va ser aventurer i va de-
cidir anar de Barcelona a Man-

resa amb Renfe, una experiència poc
recomanable però de la qual en va
sortir indemne. «Feia anys que no
l’agafava i veig que segueix fent
moltes parades! Els Ferrocarrils enca-
ra més?».



L’ANÈCDOTA

EL GRUP, AMB UNA
MANRESANA I UNA IGUALADINA,
va ser divendres a la botiga Abacus
d’Igualada per signar exemplars del
seu darrer treball, titulat Desperta.
Desenes de fans del grup, la majoria
noies, van passar per l’establiment i
van poder parlar amb les noies, fer-
se fotografies i demanar autògrafs. 



Macedònia
signa a Abacus
Igualada

ANNA SUÁREZ

Sergi Belbel abans de la xerrada de divendres al vespre al teatre Kursaal de Manresa

MIREIA ARSO

«El primer tranquil·litzant
me’l vaig prendre a l’estrena
de ‘Carícies’. Un crític havia
publicat un text demolidor»

«Un teatre públic no pot ser
sostenible, serà deficitari per
definició! No està pensat per
fer negoci!»

Teatre Nu porta l’obra «Raspall»
a l’espai La Seca de Barcelona

La companyia igualadina Teatre
Nu representa l’obra Raspall dins
la programació infantil de La Seca-
Espai Brossa de Barcelona fins a fi-
nal d’any, els dissabtes a les 17.30
i els diumenges a les 12 h. El mun-
tatge es va estrenar en l’edició
passada del Festival Grec de Bar-
celona i està basat en un conte del
mateix nom de Pere Calders, de

qui enguany es commemora el
centenari del seu naixement. La
peça comença el dia que el nen
Sala perd el seu amic inseparable,
el gos Turc. Trist, el nen intenta tro-
bar alguna cosa que sigui capaç
d’omplir el buit que li ha quedat.
Les entrades tenen un preu de 9
euros (taquilles i Tel-entrada). El
muntatge també es podrà veure
aquest Nadal a Vilanova del Camí.

T. M. R. | MANRESA


