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Una de freda i una de calenta. Des-
prés d’anunciar acomiadaments,
ahir el TNC va presentar nou es-
pectacle. Josep Maria Mestres di-
rigeix Llibertat!, l’al·legat antira-
cista de Santiago Rusiñol del 1901.

neres de “gamberro trencador” que
enfurisma dretes i esquerres. I, fi-
nalment, hi ha el seu compromís so-
cial malgrat els seus privilegis. A
l’obra denuncia “el racisme”, però
sobretot “la hipocresia d’un poble
que no es considera racista”, diu
Sergi Belbel. Mestres hi afegeix: “I
també denuncia la inconseqüència
entre el que es pensa, es diu i es fa”.

El director ha esporgat de valent
el text original per deixar una versió
“polida i punyent”, afirma Belbel.

Sense afegir-hi ni una paraula, acos-
ta el clàssic a l’actualitat. “L’obra és
un toc d’alerta. En els moments di-
fícils, quan els llocs de treball i els
privilegis perillen, és quan ens tor-
nem més reaccionaris, i un lema
com «primer els de casa» se’l fa seu
gent que no ho hauria dit mai –opi-
na Josep Maria Mestres–. Ara que el
país va cap a un lloc que il·lusiona, és
important de quina manera hi
anem. Cal ser conscients que el pri-
mer és la justícia social”, adverteix.

LAURA SERRA

BARCELONA. Un indià que ha fet les
Amèriques arriba a un poble de la
costa catalana amb una sorpresa: un
nen de color. El petit –que al princi-
pi no té ni nom, és “el negre”, i l’aca-
ben batejant com a Jaumet– és re-
but amb alegria i curiositat pels vi-
latans. Però l’atracció de fira entra-
nyable passa a ser una amenaça
quan es fa gran. Òscar Kapoya inter-
preta aquest noi que, d’adult, topa
amb “el poble gris” que Santiago
Rusiñol, des de la seva atalaia de
burgès benestant amb la vida resol-
ta, va poder deixar ben retratat en
els seus contes i obres de teatre.

A Llibertat! –que es podrà veure
a la Sala Petita de demà al 9 de juny–
hi conflueixen tres qualitats rusiño-
lianes que van empènyer Josep Ma-
ria Mestres a posar en escena una
obra estrenada el 1901 al Teatre Ro-
mea i que no s’ha vist mai. D’una
banda, el pare de L’auca del senyor
Esteve domina “l’ADN català, con-
té moltes de les coses que configu-
ren la nostra manera de fer, inclo-
sa la llengua”, que és prefabriana.
D’altra banda, hi ha la seva traça per
la comèdia, la “indiosincràcia”, en
diu Mestres, i també les seves ma-

TEATRE

Santiago Rusiñol deixa en evidència
l’ADN català a ‘Llibertat!’

Josep M. Mestres dirigeix al Teatre Nacional una obra que no es representa des del 1901

EL POBLE GRIS
Uns vint actors representen

el poble que va retratar
Santiago Rusiñol a les seves

obres. L’arribada d’un negre els
capgira els principis. DAVID RUANO

Les claus econòmiques de la crisi del TNC
● L’aportació pública cau
A falta d’aprovació definitiva dels
pressupostos, la Generalitat apor-
tarà al teatre 7.086.810 euros.
Aquesta xifra ha caigut de manera
gradual en els últims sis anys des
dels 12 milions d’euros.
● Menys recursos propis
L’ocupació del TNC ha passat del
72% al 56% (ho atribueixen a l’IVA
i a la crisi). La venda d’entrades,
durant el primer trimestre del
2013, s’ha reduït un 16,6% respec-
te al mateix període del 2012. La
previsió d’ingressos propis (provi-
nents de taquilla i patrocini) és de
2.309.908 euros aquest 2013. És
un milió menys que en temporades
anteriors i deixa el pressupost del
teatre en poc més de 9 milions. Fa
quatre anys era de 18 milions.

● El cost del personal
L’encongiment dels recursos ha fet
que el cost de l’estructura del tea-
tre hagi passat a ser insuportable.
El personal representava el 46%
dels costos. Per això Campos va
dir que era “impossible” no
tocar aquest capítol i que
s’han intentat evitar “mesu-
res col·lectives”. Els 11 aco-
miadats són menys del 10% de
la plantilla, així que no és neces-
sari un ERO. El comitè d’em-
presa va denunciar que el TNC,
en 3 anys, ha reduït 39 perso-
nes de plantilla. Ara en són 117.
● El pes de l’estructura
“No tenim la ràtio ideal”, diu Cam-
pos. L’objectiu del 2013 és que la
majoria de la despesa (56%) sigui lli-
gada a l’activitat i no a l’estructura.

Xifres

Un extens repartiment capitane-
jat per Roger Casamajor, Maife Gil,
Tilda Espluga i Jacob Torres inter-
preta una comèdia coral que trans-
muta a drama íntim. “No sé si es tor-
naran a veure una vintena d’actors
a escena. Hem retallat en esceno-
grafia però no en actors ni talent”,
va dir mestres. Llibertat! va ser víc-
tima de la retallada de pressupost,
que ha afectat tant la producció
(l’escenografia costa la meitat i els
exuberants vestuaris són reciclats)
com el sou de tots els artistes.

“Estem ferits”, diu Belbel
Sergi Belbel va resumir la situació
crítica de la institució amb la frase:
“Estem ferits”. Després de retallar
funcions, programa i la Sala Petita,
la setmana passada es van acomia-
dar 11 persones. La gerent, Mònica
Campos, va anunciar que era una
“mesura de mínims” i que hi haurà

“més mesures per fer sostenible
el projecte”.e


