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D
ivendres, 25 de ge-
ner. Escric aques-
tes línies de mati-
nada, abans que
Sergi Belbel, direc-

tor del Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC), ofereixi l’anuncia-
da (La Vanguardia, 22 de gener)
roda de premsa “per explicar
com queda la temporada des-
prés dels ajustos”. La situació
econòmica actual del TNC és la
següent: La Generalitat aporta
7,6milions d’euros al pressupost
del teatre, que és d’11 milions.
Els 3,4 milions restants els ha de
generar el mateix teatre en con-
cepte de taquillatge, patrocini i

altres activitats, com el lloguer
dels seus espais.
Pel que sembla, aquests 3,4mi-

lions de diferència no s’estan
aconseguint, en gran manera
per la crisi i la pujada de l’IVA
de les entrades. Segons infor-
mava Justo Barranco dimarts
passat en aquest diari, el TNC
s’havia arribat a plantejar la su-
pressió de la Sala Tallers (una de
les tres sales del teatre), la sala
on es programen les obres dels
nous autors, el programa T6,
però finalment tot sembla indi-
car que la sala no tancarà i la
programació es mantindrà, si bé
dues d’aquestes obres es munta-
ran amb la meitat del pressupost
i durant només dues setmanes
en lloc de les tres previstes.
Aquesta és la “solució salomòni-
ca” que promet Sergi Belbel i
que s’espera que confirmi du-
rant la roda de premsa. I mentre
això passa, el conseller Masca-
rell es reuneix amb el seu nou
equip de directors generals i els
diu que “cal trencar rutines, res
del que hem fet no s’ha de con-
tinuar fent”.
“Res del que hem fet no s’ha

de continuar fent”. La frase em
sembla un pèl dramàtica, però si
el conseller ho creu així, deu te-
nir-ne motius. És evident, això
sí, que en les circumstàncies
actuals cal revisar un munt de
coses, però, per desgràcia,
algunes d’aquestes coses, no
totes, no tenen solució. I una
d’aquestes coses és el Teatre
Nacional de Catalunya.
El 2 de novembre del 1991

vaig rebre una carta de Josep
Maria Flotats convidant-me a la
col·locació de la primera pedra

del Teatre Nacional de Cata-
lunya, en un solar de la carrete-
ra de Ribes, entre els carrers
Padilla i Castillejos. “Seria per a
mi una satisfacció comptar amb
la teva presència en aquesta
circumstància tan important
per a tots”, deia Flotats a la seva
carta. “Reunir-nos entorn d’un
acte com aquest serà una mane-
ra d’expressar la nostra voluntat
de treballar per al futur del nos-
tre ofici, i del teatre en general.
Un futur que veig esperançador
gràcies a la tasca que tu mateix i
molts d’altres heu estant fent
fins ara”.
La carta, com ja vaig dir al seu

dia, em va semblar una rifada, i
més venint d’una persona que
m’havia desqualificat pública-

ment com a professional, com a
crític teatral; que m’havia retret,
públicament, que vivia de les
obres del meu pare (quan era la
meva mare la que malvivia de
les poques pessetes que, alesho-
res, donaven aquelles obres), i
que a sobre m’havia tancat les
portes del seu teatre (el Centre
Dramàtic de la Generalitat). No
vaig anar a la col·locació de la
primera pedra. I no hi vaig ser,
entre altres raons, perquè no
creia que aquest teatre hagués
de ser de tots, que ens pertanyés
a tots. Perquè, si ens pertanyia a
tots, com s’explica que la propos-
ta d’edificar un teatre nacional
no es portés al Parlament per ser
assumida per tots? Com s’expli-
ca que no es demanés l’opinió de

la professió, de tota la professió?
I com s’explica que, entre altres
coses, el projecte de l’edifici no
fos assignat mitjançant concurs
públic?
Al seu dia, i a petició del presi-

dent Tarradellas, vaig elaborar
un informe en què advocava per
la descentralització del teatre
català, repartir pel territori els
principals grups o teatres sor-
gits durant la transició: Comedi-
ants a Girona, Joglars a Lleida…
i el Lliure a Barcelona. Funcio-
nant tots com a centres dramà-
tics degudament subvencionats
–per ajuntaments, diputacions,
Generalitat i Ministeri espanyol
de Cultura, com passa avui amb
el Lliure–, amb els seus respec-

tius estatuts i sense el caràcter
de nacionals, és a dir, sense de-
pendre directament del Govern
de la Generalitat, com passa avui
amb el TNC. La idea, ho confes-
so, no tenia res d’original –esta-
va copiada del projecte, reeixit,
de descentralització del teatre
francès iniciat per Jeanne Lau-
rent després de la Segona Guer-
ra Mundial–, però em va sem-
blar raonable i just amb el formi-
dable teatre català sorgit en el
tardofranquisme i durant la tran-
sició, i algun d’aquests grups s’hi
mostraven conformes.
Però la cosa no va funcionar,

no només no va funcionar sinó
que ni tan sols va arribar a plante-
jar-se seriosament. El president
Jordi Pujol i els seus volien el
seu teatre i volien un teatre na-
cional. I es van portar de París,
de la Comédie Française, Flo-
tats, perquè el fabriqués amb
l’ajuda de l’arquitecte Ricardo
Bofill. Hi ha un llibret, avui total-
ment oblidat, en què Flotats ens
explicava com veia el seu teatre:
“Els carrers de la ciutat hauran
de convergir vers el Nacional, els
habitants del barri hi viuran al
voltant, a través d’ell, gràcies a
ell. Ha d’ésser alhora, en l’incons-
cient del vianant, com la font i
l’església del poble català…”
Avui, després de la solemne

aprovació pels representants del
poble sobirà de Catalunya del
dret a decidir, l’existència del
TNC sembla del tot congruent.
Però, segons la meva modesta
opinió, aquest teatre no serà mai
el teatre de tots, de tots els ca-
talans, perquè ningú no ens va
permetre al seu dia decidir
sobre la seva existència. Cosa
que no vol dir, per descomptat,
que no mostri la meva preocu-
pació per la delicada situació
que passa i la meva solidaritat
pels que hi treballen.c

VAL LA PENA?

En la meva crònica ante-
rior, dedicada a Annita

Lizaran, em vaig confondre en
esmentar el perfum que li vaig fer
arribar quan es va posar malalta:
no era La joie de vivre sinó La vie
est belle. Volia il·lustrar la meva
crònica amb una foto de l’actriu
interpretant el personatge d’una
dona de fer feines al Palau de la
Generalitat (de l’espectacle Opera-
ció Ubú), una foto que m’encanta,
però no vaig trobar-la. Sisplau, no
doneu el nom d’Annita a la sala
gran del Nacional. Millor al bar
del Lliure de Gràcia.

NoEl 4 de febrer es
compleixen 100 anys

de la primera classe que Adrià
Gual va impartir a l’Escola
Catalana d’Art Dramàtic, pri-
mera pedra del que avui és
l’Institut del Teatre. Amb
aquest motiu, aquella tarda, a
la sala Ovidi Montllor, Joan
Ollé dirigirà un espectacle en
què intervindran una sèrie
d’exalumnes de l’Institut,
com Asunción Balaguer,
Montserrat Carulla, Joan
Font, Xavier Albertí i el gran
periodista Jacinto Antón.

Sí

Com s’explica que,
entre altres coses, el
projecte de l’edifici no
fos assignat mitjançant
concurs públic?

No serà mai el teatre
de tots els catalans,
perquè ningú no ens
va permetre decidir
sobre la seva existència
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Sergi Belbel, director del Teatre Nacional de Catalunya, un teatre que mai no serà del tot de tots
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