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JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
artia d’una situació
difícil i ha acon-
seguit salvar-la.
Xavier Albertí es
va fer càrrec de
Teatre Nacional de

Catalunya fa un any després
d’una caiguda d’espectadors del
28% i d’acomiadaments en la
plantilla. I malgrat que el sector
no s’ha recuperat, el TNC sí que
ha començat a fer-ho. Ahir es va
fer públic el balanç de la seva
temporada, amb un 8,6% més
d’espectadors, fins a 113.143.

Quin és el seu balanç?
Estic content o seria
insensat. En explicar
aquestes xifres al sector
et diuen que has de
ballar d’alegria a casa
cada nit. Vostè sap que
la meva arribada aquí
estava vigilada. No era
evident el quepodia pas-
sar. No sento que hagi
renunciat ni un mil·lí-
metre als meus postu-
lats i, sense renunciar-
hi, tenir aquests índexs
em fa sentir molt satis-
fet. Però és que a més s’ha tren-
cat l’equació de TNC igual no-
més a espai d’exhibició d’espec-
tacles. I una de les meves priori-
tats, la relectura profunda dels
elements del nostre patrimoni
escènic, ens ha donat sorpreses
molt gratificants. No només hem
canviat unamica lamanera de lle-
gir Pitarra, sinó que hem canviat
bastant la manera d’entendre el
teatre en la segona meitat del se-
gle XIX. Encara tenim molta fei-
na, perquè aquest país no sap res
del seu teatre musical popular, el
seu vodevil, la seva sarsuela, la
revista o un fenomen interessan-
tíssim com el teatre anarquista,
amb figures com Josep Cortiella.
I ha de situar en un imaginari
diferent Josep Anselm Clavé.
Quant a l’altra línia clau, la crea-
ció contemporània, avui tenim
noms clau col·locats en el punt

demira dels grans teatresmundi-
als: Josep Maria Miró, Pau Miró,
Lluïsa Cunillé, Esteve Soler... Al
costat hi ha Jordi Galceran, però
ell, un fenomen que la cultura
catalana no havia tingut, es man-
tindrà amb o sense el TNC. Els
altres, gràcies al Nacional, tin-
dran més possibilitats. Hem ini-
ciat una política d’encàrrecs i el
fruit es veurà els pròxims anys.

Què no ha funcionat?
Moltes coses. Les que més greu
em saben són les que tenen a veu-
re amb què als espectadors enca-
ra els pesa una cosa que anome-
naria mandra. Tenim un bon es-
pectador que ve a veure el que li
diuen que li agradarà, però s’ar-

risca poc. Com a equipament pú-
blic hem de construir una recep-
ció del teatre que no passi per la
dinàmica m’agrada/no m’agrada.
Que sentin que els nostres autors
són termòmetresmolt fidedignes
de la nostra realitat, complexa,
en crisi, que no sap de vegades on
és. Transitar-hi exigeix no partir
de la seguretat. Els nostres veïns,
sobretot Alemanya, ho han acon-
seguit, però al TNC les obres de
la temporada dedicades a l’eix
temàtic de la frontera, amb refle-
xions importants, han estat les
que han tingut menys públic.

Renya els espectadors?
Dic que hem de millorar alguns
aspectes de la responsabilitat de
ser espectador. I en això treba-
llem. El projecte de clubs de lec-
tura a les biblioteques es multi-
plica: la temporada pròxima pas-
sen de 13 a 25, tots plens. No

m’agrada la idea de formar l’es-
pectador perquè és molt lliure de
ser qui és i com és, però sí que
hem de donar eines.

A la Sala Gran hi ha hagut
dos grans èxits, però Flotats
s’ha quedat a mig camí.
La gran dificultat, fins que els
pressupostos canviïn, és que
aquest teatre té una situació úni-
ca a Europa: una Sala Gran de
849 espectadors on pels recursos
que tenim i els costos de la sala
només podem fer tres especta-
cles a l’any. I a més exhibint-los
entre set i deu setmanes. No hi
ha cap altre teatre a Europa igual
obligat a això. L’Odéon de París
programa entre dos i quatre set-
manes les obres. El públic ens ha
acompanyat, però està clar que el
senyor director d’aquest teatre
viu amb la consciència que es ju-
ga la vida amb l’èxit de tres pro-
duccions, i això és insà. Si fun-
ciona la Sala Gran, el que fem a la
Petita i la Tallers serà factible. Si
no, tindrem un problema. Amb
aquesta meravellosa consciència
vaig a dormir cada dia.

Aquest any ha pogut.
Sí, perquè hi ha hagut dos fenò-
mens preciosos comLa rosa tatu-

ada i Doña Rosita. És veritat que
elMarivaux de Flotats no ha fun-
cionat com esperàvem. Crec que
l’espectador tenia set de veure
Flotats i en no veure’l va pensar
que ja hi aniria quan actués.

Hi haurà teatre internacio-
nal aquesta temporada?
No. No és una renúncia còmoda,
però hem donat feina a 171 actors
i 140 persones rere l’escenari. La
suma de professionals que viuen
de les nostres produccions és

enorme. Com que altres equipa-
ments programen teatre interna-
cional ens ha semblat més que
mai que no hohavíemde fer. Pro-
gramar tres dies a la Sala Gran
una obra internacional costa com
una producció a la Sala Petita
que veurem set setmanes. No hi
ha debat possible.

Li ha tocat ballar amb la més
lletja?
A les èpoques de crisi si només et
concentres en arribar a port i no

espectadorsen
tota la temporada,
un 8,6% més que
en l’anterior

espectadors per a
La rosa tatuada,
protagonitzada
per Clara Segura

Xavier Albertí dimecres davant el TNC

113.143

25.557

“És insà haver-nos
de jugar l’èxit d’un
any en tres obres”

‘La rosa tatuada’, deClaraSegura, lamés vista

El balanç de la primera temporada del creador al capdavant del TNC

SENSE TEATRE INTERNACIONAL

“Tres dies de teatre
internacional costen una
producció de la Sala Petita”

]El Teatre Nacional de Catalu-
nya va perdre la temporada ante-
rior, la 2012-2013, ni més ni
menys que un 28% d’espectadors,
quan va passar de 144.874 a
104.118. Va ser l’últim any al cap-
davant del teatre de Sergi Belbel,
que va fer una gran aposta per
portar a la Sala Gran els nous
dramaturgs i directors catalans
que no va resultar, excepte en el
cas de Barcelona, de Pere Riera.
La caiguda d’espectadors va pro-
vocar un important desequilibri
en els comptes del teatre de les
Glòries i hi va acabar havent
acomiadaments de personal. Per
sort, la primera temporada de

Xavier Albertí al capdavant del
TNC, la 2013-2014, s’ha tancat
amb un augment d’espectadors,
113.143, un 8,6% més que el curs
anterior malgrat que el context
global, és a dir, la temporada tea-
tral barcelonina, no ha anat gens
bé. “Els responsables d’alguns
teatres em diuen que amb aques-
tes dades em puc posar a ballar
d’alegria”, fa broma Albertí.
Especialment reeixides han

estat dues de les seves apostes
per a la sempre difícil Sala Gran
del teatre: La rosa tatuada, prota-
gonitzada per Clara Segura i diri-
gida per Carlota Subirós, ha estat
l’obra més vista amb 25.557 espec-

BALANÇ SATISFACTORI

“La meva arribada aquí
estava vigilada i aquests
índexs em fan sentir satisfet”

LA TEMPORADA

EL GRAN ÈXIT

Cultura

ENTREVISTA al director del Teatre Nacional de Catalunya

ALBERTÍ
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La vida es un rompecabezas donde
se van acomodando las fichas. Ojalá
Dios nos dé vida para completar el
nuestro.

Un niño es un niño / No hay raza /
No hay credo ni misterio / No hay
un sólo fin que justifique cualquier
medio #AltoElFuegoEnGazaYa

Ganas de leer ‘Grietas’, de
@SantiFerPa. Novela de “cómo
el capitalismo corrompe cuerpos
y desquicia personalidades”

Alberto Moreno Periodista

‘My Blueberry Nights’ es la película
que hizo Wong Kar Wai influido
por la Isabel Coixet que había visto
demasiado Wong Kar Wai...

#tuitsdecultura Oscar D’Leon Músic

@OscarDLeon
Jorge Drexler Músic

sembres durant la travessia,
quan arribes a port no trobes res.
En aquest sentit, estem fent una
gran feina per internacionalitzar
la dramatúrgia catalana. Tra-
duïma l’anglès els textos que pro-
gramem i hem creat un pool amb
una escena nacional francesa, el
Teatre de Liège, l’Stabile di Um-
bria i el Nacional de Zagreb per
intercanviar en els propers anys
produccions i fer lectures dels au-
tors que programem. Estem sem-

brant coses importants. El que
brilla, esclar, és dir que portes la
Volksbühne a la Sala Gran, una
cosa que és facilíssima: només ne-
cessites 150.000 euros, que nosal-
tres preferim dedicar a produir
un altre espectacle més.

Com veu les denúncies de la
precarització del sector?
Catalunya és un país molt petit
que produeixmolt més del que el
seu mercat pot assumir i això
obliga a tenir consciència que hi
haurà algú en precari sempre. Si
no es vol estar en precari, cal limi-
tar la producció. Fer això és molt
difícil. Es necessiten uns criteris
de política cultural que en
aquests moments no són opera-
tius. Decidir qui té accés o no a
les subvencions.

Vol dir apostar.
Evidentment. Comque no s’apos-
ta hi ha una inflació enorme de
produccions de molt pocs recur-
sos. La nostra administració pre-
fereix donar 50 subvencions de
3.000 euros que donar-ne 10 de
30.000.Mentre això sigui així es-
tem inflexionant un mercat més
enllà de les seves possibilitats.
Em preocupen seriosament tots
aquests professionals que han de-
dicat la seva vida i el seu talent a
la construcció i la defensa d’un
model de teatre de qualitat i que
la crisi està destrossant. D’altra
banda, dir que amb els amics faig
una companyia i aconsegueixo
que les sales alternatives em pro-
gramin perquè no tenen recursos
per produir i ja he entrat al mer-
cat laboral, i a partir d’aquí exi-
geixo una sèrie de condicions, té
totes les mecàniques d’anàlisi
que vulgui, però les que estem te-
nint no són prou rigoroses.

Per cert, creu que Barcelona
viu una decadència cultural?
És una ciutat amb una quantitat
enorme de creadors, i això no
sempre és evident si fas la radio-
grafia des de xifres i macrofesti-
vals. No hi ha menys creadors ni
són pitjors que a Europa. Això sí,
simirem quantes companyies ca-
talanes estan programades en fes-
tivals de referència internacio-
nals, són molt poques. Per què?
Perquè els recursos de producció
que farien homologables aquests
creadors no es donen. A Avinyó
hi ha zero presència catalana a la
secció oficial i a l’off Avinyó una
plataforma pagada per l’Institut
Ramon Llull d’una visibilitat
nul·la entre els 1.500 espectacles
de l’off. Valdria la pena dedicar
aquests 270.000 euros a una pro-
ducció en l’espai oficial? Tenim
els artistes? Sí, però aquest país
ha atomitzat els pocs recursos i
necessita redimensionar-los per-
què siguin més visibles. Això no
vol dir que existeixin o no els cre-
adors, sinó la satisfacció que de-
terminades plataformes interna-
cionals legitimen un determinat
substrat de la teva creació. No
crec que els holandesos se sentin
en crisi creativa i els importa poc
que les seves obres vagin a
Avinyó o no. Els importa que els
seus ciutadans vagin a veure’ls i
sentin que entre tots creen una
cultura nacional viva. Això a Bar-
celona s’està produint, però no
som encara capaços de recollir-
ho i explicar-ho bé.c

@drexlerjorge
Isaac Rosa Novel·lista
@isaacrosa@albertomoderno

Visió
panoràmica

XAVIER GÓMEZ

E
l llibreVer es un todo (Editorial Gusta-
vo Gili), que recull diverses entrevis-
tes amb el fotògraf Henri Car-
tier-Bresson, ens proporciona una

oportunitat deliciosa: acostar-se a les reflexions
d’un artista del retrat i de la imatge espontània
en unmoment en el qual els retrats i les imatges
són víctimes d’una massificació i d’una frivolit-
zació indiscriminades. ¿Què en pensaria, Car-
tier-Bresson, de l’Instagram? ¿I de la dèria, filo-
sòficament simptomàtica, de fotografiar-se els
peus i penjar-los a internet? ¿I de les autofotos,
que certifiquen la necessitat de deixar
constància de la pròpia existència amb un testi-
moni histriònicament rialler poc abans de l’arri-
bada de l’apocalipsi?
Com tants fotògrafs, Cartier-Bresson sempre

s’ha sentit més còmode parlant amb la càmera
que responent a preguntes. Per això, ara que
farà deu anys que va morir, és interessant revi-
sar aquestes entrevistes (d’entre el 1951 i el
1998), per descobrir la coherència evolutiva i la
personalitat de l’artista. La manera com subrat-
lla la importància de l’estil enfront de la tècnica
relativitzamolts debats d’aquest art (i d’altres) i
situa l’opció creativa en un nivell molt còmode.
Sovint, darrere d’una severitat dialèctica disfres-
sada d’intel·lectualitat s’amaguen dogmatismes
que, en comptes d’ajudar, intimiden.
L’actitud de Cartier-Bresson té l’al·licient de

ser molt determinada i franca a l’hora de triar
tècniques i recursos però no criminalitza. Dei-
xa clar que tot són gustos i que el seu credo rau
precisament a procurar no dependre excessiva-
ment de cap credo i a deixar-se portar per una
intuïció que l’ajudi a conformar un estil que
tampoc està planificat des d’un prejudici racio-
nal. A l’hora de fer servir el flaix, per exemple,

Cartier-Bresson se’n declara enemic: “El flash
no es la iluminación de la vida. Jamás lo utilizo,
no quiero utilizarlo. ¡Quedémonos en lo real,
quedémonos en lo auténtico! Pues la autentici-
dad es, sin lugar a dudar, la más grande de las
virtudes de la fotografia”. És una afirmació cate-
gòrica però estimulant, perquè situa l’autentici-
tat en una dimensió que, culturalment, encara
no ha patit la influència i la intoxicació de l’arti-
ficialitat.
I també podríem constatar que l’ús del flaix i

d’altres convencions fotogràfiques s’han tornat
tan habituals que han acabat formant part
d’una nova naturalitat (la naturalitat artificial
que defineix la nostra època). El llibre també
recull l’esperit llibertari de Cartier-Bresson i la
seva voluntat de no caure en les respostes so-
lemnes.Quan li imposen la tortura d’unQüestio-
nari Proust i arriba l’ampul·losa pregunta de
“¿Cuál es para usted su mayor logro?”, el fotò-
graf dispara amb punteria: “Cortarme las uñas”.
I, quan li pregunten què fa durant el dia, res-
pon: “¿Qué cree que hago? Mirar”. Sembla una
obvietat, però simolts dels que avui viuen la pas-
sió fotogràfica fessin autocrítica, s’adonarien
que passen més estona fent fotografies que no
pas mirant.

El credo de Cartier-Bresson
rau precisament a procurar
no dependre excessivament
de cap credo

Sergi
Pàmies

EL MAL EXEMPLE D’AVINYÓ

“El Llull paga espectacles
a l’‘off’ d’Avinyó que tenen
una visibilitat nul·la”

tadors i un 82% d’ocupació, men-
tre que Doña Rosita la soltera, el
Lorca dirigit meravellosament
per Joan Ollé, ha estat la segona
més vista, amb 21.988 especta-
dors i un 76% d’ocupació. En can-
vi, l’altra gran aposta d’Albertí
per a la Sala Gran només ha funci-
onat a mitges: El joc de l’amor i
de l’atzar, dirigit per Josep Maria
Flotats, s’ha quedat en 17.297 es-
pectadors i un 52% d’ocupació.
A la Sala Petita del teatre el

gran èxit ha estat Terra de ningú,
el Pinter dirigit pel mateix Alber-
tí i protagonitzat per Lluís Ho-
mar i Josep Maria Pou, amb
10.654 espectadors i un espectacu-
lar 95% d’ocupació. Ocells i llops,
de Josep Maria de Sagarra, va fer
7.277 espectadors i un 62% d’ocu-

pació. Fum, de Josep Maria Miró,
en va tenir 5.060 i un 59%. En
canvi, el gran fracàs de la sala ha
estat Fronteres, una aposta d’Al-
bertí per tractar el tema de la
frontera amb textos de Lluïsa
Cunillé, Falk Richter i Rafael
Spregelburd, que només va acon-
seguir atreure 1.752 espectadors,
la qual cosa suposa un escàs 31%
d’ocupació. Quant a la recupera-
da Sala Tallers, sorpresa positiva,
perquè les obres de l’ampli pro-
grama dedicat a Pitarra, encara
que programades pocs dies, han
funcionat molt bé: El cantador ha
tingut 1.994 espectadors i un 87%
d’ocupació; Safari Pitarra, 1.577
espectadors i un 69%; L’esquella
de la torratxa, 829 i un 99% i
Liceistes i cruzados 621 i un 91%.

CANVI DE POLÍT ICA CULTURAL

“Hi ha una inflació d’obres
de pocs recursos perquè
l’administració no aposta”


