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D
imecres vinent, 2
d’octubre, s’inaugu-
ra la temporada
2013-2014 del Tea-
tre Nacional de Ca-

talunya (TNC) sota la direcció ar-
tística deXavier Albertí. Una tem-
porada en què s’anuncien grans
novetats –començant per l’espec-
tacle inaugural, queno és cap altre
que una revista,Taxi… al TNC!, en
la qual es busca establir un diàleg
entre “alguns materials produïts
al Paral·lel durant la primera mei-
tat del segleXX” i “la nostra actua-
litat”, i que, al marge d’aquestes
novetats, algunes són un xic arris-
cades i, fins i tot, qüestionables,
com ja ha apuntat algun crític tea-
tral–, ve a marcar una nova orien-
tació, una nova imatge del que
s’entén com un teatre “nacional”.
Més encara; la temporada que ens
presenta Albertí em sembla el pri-
mer plantejament seriós –tot i que
no l’únic– del que s’espera que si-
gui l’activitat d’un teatre nacional.
Què és un teatre nacional?

Doncs això dependrà de les naci-
ons, de comcada poble–i cada go-
vern–viu i entén la sevapròpia na-
ció. No és el mateix la Comédie-
Française –els estatuts de la qual
són ratificats amb la firma de Na-
poleó–, que el Teatre Nacional de
Praga, erigit al segle XIX mitjan-
çant una col·lecta popular per re-
presentar obres escrites en la llen-
gua del poble, diferent de la llen-
gua “oficial” de l’imperi austro-
hongarès. Pel que fa aquí, el pri-
mer teatre “nacional”, amb voca-
ció de tal, del qual guardo memò-
ria, unamemòria viva, és l’Agrupa-
ció Dramàtica de Barcelona
(ADB), creat a mitjans dels anys
cinquanta. Era un teatre amb una
clara vocació nacionalista, fundat
per personatges d’un cert pes,
com l’historiador i comediògraf
Ferran Soldevila. Era un teatre so-
ta la censura franquista –que va
desaparèixer uns anys més tard
per decret del governador civil de
la província–; un teatre “d’una nit
i gràcies”, com deia RamónMaría
del Valle-Inclán; un teatre no “co-
mercial”, d’origen amateur. Però
amb objectius, un dels quals era
aprendre i millorar. Per això es
van fer algunes gestions. La més
avançada –que no va reeixir– con-
sistia a buscar la col·laboració
d’un bon professional de l’escena
francesa que es fes càrrec de la
companyia.Es vapensar enMauri-
ce Sarrazin, l’home de Le Grenier
de Tolosa de Llenguadoc. L’actor
PauGarsaball va arribar a entrevis-
tar-se amb ell, però no va aconse-
guir convèncer-lo.
Entre aquella gent de l’ADB hi

havia algunsnomsquedesprés tin-
drien un paper destacat al teatre
català: Albert Boadella, que fun-
daria Els Joglars; Carlota Soldevi-
la, que cofundaria el Teatre Lliu-

re; Ricard Salvat, que cofundaria
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià
Gual. I hi havia Josep Maria Flo-
tats, quedesprés ingressaria a l’Es-
cola Nacional Superior d’Art Dra-
màtic d’Estrasburg per acabar

com a sociétaire de la Comédie-
Française. I és precisament a la
Comédie on els homes del conse-
llerMaxCahner entren en contac-
te amb el sociétaireFlotats i li pro-
posende tornar aBarcelona. Igno-
ro si en aquell moment ja es plan-

teja la possibilitat de crear un tea-
tre nacional, però després de l’èxit
de Flotats a Barcelona, la idea no
triga a imposar-se. El metge i co-
mediògraf Josep Maria Muñoz
Pujol, en referir-se a la situació tea-
tral que es viu en aquell moment,
no dubta de qualificar-la de dicta-
dura: perMuñozPujol, “la revolu-
ció del teatre independent català
(iniciada a les files de l’ADB) des-
emboca en una dictadura: l’etapa
Pujol-Flotats”. No sé si la paraula
“dictadura” és la més adequada,
però és innegable que el TNC es
forja sense escoltar els altres (Jo-
glars, Comediants, Lliure, Fura
dels Baus…); s’adjudica a dit la
construcció d’un “curiós” edifici i,
el més important, no hi ha cap de-
bat sobre els suposats –se suposen
però, de fet, es desconeixen– ob-
jectius del TNC i els mitjans per
assolir-los.

Al cap de poc d’inaugurar-se el
TNC, Flotats és defenestrat, per
Pujol o ambel beneplàcit dePujol.
Pujol i els seus han tingut deu

anys (de 1984 a 1994, els anys de

Flotats al teatre Poliorama) per
conèixer el personalíssim tarannà
del sociétaire, cosa que em
permet, com ja vaig afirmar al seu
dia, qualificar la defenestració
d’injusta o, si més no, d’incom-
prensible. Després de Josep
Maria Flotats hi ha hagut un

parell de directors al capdavant
del TNC, Fermí Reixach i Sergi
Belbel, amb els seus respectius
encerts i desencerts, però, en els
dos casos, sense un plantejament
seriós de quin ha de ser el paper
del TNC. I quan dic un plante-
jament seriós m’estic referint, per
citar un exemple, a l’escrit fun-
dacional del Teatre Lliure, que es
planteja des d’un principi com un
teatre d’art, sense cap indici de
teatre nacional, seguint pràcti-
cament al peu de la lletra el text
fundacional del Piccolo Teatro
milanès.
Amb Albertí sembla que la cosa

canvia. El TNC es nacionalitza en
el sentit que el teatre, l’art escènic,
en una visió molt més àmplia que
en èpoques anteriors –allà és el
descobriment i incorporació del
Paral·lel–, és vist com a part d’un
patrimoni. Amb el Paral·lel, en
aquella primera temporada vam
descobrir –mai millor dit– també
el dramaturg Frederic Soler, més
conegut comaSerafí Pitarra, l’ano-
menat “pare del teatre català”. I
aquest descobriment es fa festiva-
ment, en un escenari, però també
pedagògicament, amb connexions
amb el món de l’art i el món uni-
versitari.
El teatre es veu com a patrimo-

ni: es gaudeix, es llegeix –s’ense-
nya a llegir i a escoltar el vers–,
s’estudia i es debat. La música i el
cinemase sumenal teatre i lamira-
da de l’espectador s’internaciona-
litza. I es crea una companyia ali-
mentada amb joves alumnes de
l’Institut del Teatre. És un bon co-
mençament per formar-se com a
espectador i ciutadà, per saber el
que és nostre i per aprendre gau-
dint-ne.
Ara només falta saber si tot fun-

ciona i si el nou rumb que pren el
Teatre Nacional de Catalunya és
capaç d’encapritxar la gent. Els
temps no són pas elsmés propicis.
El teatre barceloní ha perdut en
un any mig milió d’espectadors
(l’anterior temporada, el TNC va
passar de 144.874 a 104.118 espec-
tadors).
Però mentre el país es mobilit-

za per convertir-se en un Estat
–“lliure”–, està bé que el TNC es
comenci a nacionalitzar.c

VAL LA PENA?

Està bé que el TNC co-
menci a nacionalitzar-se.

Fa uns anys, li vaig preguntar al
president Pujol: “Com s’explica que
la Generalitat concedeixi un premi
de teatre Ignasi Iglésias i encara no
s’hagi estrenat cap obra d’aquest
senyor al TNC?”. Al cap de pocs
mesos se n’estrenava una. Una altra
història: arran de la Fira del Llibre
de Frankfurt (Catalunya era la con-
vidada), Sergi Belbel, director del
TNC, es preguntava: “Què pinta el
teatre a la Fira de Frankfurt?”. Afor-
tunadament, hi va acabar anant.

NoDivendres vinent (4
d’octubre), la Casa

degli Italiani (Passatge Mén-
dez Vigo, 8) ofereix, a les 18 h,
“un sguardo italià” sobre
l’obra de l’escriptor Juan
Marsé. Es projectarà el film
Domenica, de Wilma Labate
–visió napolitana de Ronda
del Guinardó–, i tot seguit, el
professor Nicola Giulliano
dissertarà sobre la seva obra
i conversarà amb Marsé. Còc-
tel i tapes napolitanes. Entra-
da lliure.

Sí

El primer teatre
nacional que recordo
va ser l’Agrupació
Dramàtica
de Barcelona

Amb Albertí
el concepte del TNC
canvia i incorpora
una visió molt més
àmplia que abans

ANA JIMÉNEZ

El director artístic del TNC, Xavier Albertí, va presentar la nova temporada el 13 de setembre passat

ElTNCes
nacionalitza

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA


