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Santi Vila veu lleuger ‘Molt soroll per no res’, l’èxit del Nacional d’aquest any: el teatre públic pot ser comercial?

QuanelTNCfamolt soroll

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l teatre més popular,
de masses, comercial,
ha d’estar a la progra
maciódels teatres pú
blics? Ha de ser part

de la seva missió? Ha de quedar
per als teatres privats? Preguntes
abstractes que prenen cos de tant
en tant, comquanelTeatreNacio
nal de Catalunya va obrir aquest
curs lasevadifícil salaGranambel
Molt soroll per no res d’Àngel Llà
cer, una divertidíssima adaptació
del clàssic de Shakespeare amb
música de Cole Porter. No hi van
faltarsottovocecrítiquesperapos
tarperuncreadortanmediàtic, tot
i queambun llargcurrículumtea
tral, com Llàcer. I el debat ha tor
natdesprésqueelnouconsellerde
Cultura, Santi Vila, va declarar a
LaVanguardiaque“elsúltimshan
estat uns anys molt difícils i tot
homha fet de tot. Tothomha bus
catels ingressosqueetdóna l’aflu
ènciadepúblic. Iquan fasMolt so-
rollpernoresenaquestaversió tan
lleugera estàs cridant el gran pú
blic”. El conseller afegia que “crec
que s’ha fet el correcte en les cir
cumstàncies de precarietat. Però
en la mesura que es recuperi l’or
dre, dels grans equipaments pú
blics s’espera sobretot que facin el
quenopot fer el sectorprivat”.Ai
xídoncs, foradesituacionsdepre
carietat,Molt soroll per no res toca
ono toca?Les respostes del sector
sónbendiverses.
El director artísticdelTNC,Xa

vier Albertí, ha declinat fer decla
racions.Noveuresdenousobreel
quejaesvadiral’inicidetempora
da. I llavors, Llàcer va presentar
l’obra comunesglaóperquèel pú

blic entri al TNC i pugi esglaons
capaobresméscomplexes.Unpú
blic que el TNC necessitava. La
temporada anterior va tenir
104.870 espectadors, amb una
ocupació del 57% de les sales: no
faltava espai. Tot i així, el proble
ma fonamental és que el TNC ha
patit un daltabaix en els comptes
desdel2009perlesretalladesdela
Generalitat, i ha passat de 18,54
milions de pressupost a només
10,23 el 2015. Com explicava Al
bertí, es juga lavidacadatempora
da a la taquilla dels tresmuntatges
de la sala Gran.Molt soroll... no ha
decebut: gairebé 33.000 especta
dors tot sol i uns 580.000 euros
d’ingressos, que suposen gairebé
el6%delpressupostdel teatre.

simaqualitat. “El que compta és el
rigor.Joemposoa lapelld’Albertí
i si l’economia va fatal i els núme
ros no surten, un espectacle que
t’assegurilataquillapotsalvarido
nar sentit a les obres ambmolt de
risc d’altres sales”. I apunta que el
pressupostdeMoltsorollpernores
noho podia assumir un teatre pri
vat,comquanellvadirigir Agost. I
rebla: “En aquest país no sabem
gestionar els èxits, estem més
acostumatsagestionarel fracàs”.
Això sí, creu que potser la repo

siciódeMolt soroll... s’hauriad’ha
ver fet fora del TNC, en un teatre
comercial, comfaelNationalThe
atre amb el West End. Una idea

quetambésuggereixeldirectorde
la sala Beckett, Toni Casares. Un
Casaresqueremarcaqueomplir la
sala Gran és dificilíssim i que ben
vinguts siguin els espectacles po
pulars de qualitat i on la gent “tre
balli en bones condicions”. “El
TNCno té per què no fer especta
cles festius, que et reconciliïnamb
el fet de viure en societat. Per des
comptat, témésdeures:dramatúr
gies contemporànies, temes de ra
biosaactualitat,miradescrítiquesi
dures...peròtambéteatrepopular.
UnaaltracosaésquelaGeneralitat
hagi de protegir especialment en
temps de crisi tota l’energia
d’avantguarda, creativa, de les no
vesgeneracions”.
Jaésméscríticel creadorRoger

Bernat, que tot i això diu quehi ha
de ser. “No veig tanta diferència
entreelquefannormalmentiMolt
soroll... És un espectacle lleuger.
No ha estat cap descobriment del
conseller. Ho sap tothom: l’equip
artístic,elTNCi,elmésimportant,
elpúblic.Capd’ellsnoésidiota.Els
honorahaver escollit la lleugeresa
perquè a ells sempre els quedarà
l’esperança que a la sala del costat
s’hi faci una obra important”, con
clou irònic.!
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Una escena del musicalMolt soroll per no res, que va tenir un èxit enorme al TNC, on tornarà la temporada que ve

Belbel iCasarescreuen
queésunteatre
necessaripera lasala
Gran,peròreposarien
l’obra foradelTNC

Però,foradelaprecarietat,toca?
Per Sergi Belbel, exdirector del
TNC, “és un debat vell, del segle
XX, el debat de les obres comerci
als en el teatre públic és més de la
cultureta que de l’espectador”.
Belbel creu que “som un país de
criticaires: quan el TNC no va bé
depúblic, tothomasobre, i si téun
èxit, el mateix”. Després, afegeix,
“l’arquitectura de la sala Gran és
difícil i demana una programació
molt concreta, grans espectacles, i
el deLlàcer es veia bédes de la fila
22”. I recorda que “aAnglaterra et
pots trobar un espectacle igual al
teatre nacional”. El musical Els
Miserables, recorda, es va projec
taralmóngràciesalNationalThe
atre,quevaferunproducted’altís

El què i el com

Tempsenrere semblavahaver
hi unacordgeneral sobre la
necessitat d’impedir que la
comercialitat accedís al teatre
públic.Vet aquí, però, queel
concepte s’ha fet progressiva
ment ambigu i aquell consens
s’ha esquerdat demanerapro
bablementdefinitiva.Què
s’enténavui perunaobra co
mercial?Ahoresd’ara sabem
que la comercialitat, és adir,
que la capacitat d’unproducte
teatral per captivarmultituds
d’espectadorsnoestà obligatò
riament associada aunabaixa

qualitat dels seus elementsni a
la satisfacciódels gustosmés
primaris del públic.Noéspot
negar, però, quequanundirec
tordelTeatreNacional (TNC),
ounpolític que treuelmorro a
la senalla cultural, assegura
tenir l’urgènciad’omplir la sala
Grande la institució, s’han
d’encendre totes les alarmes.
En teorianohipothaver cap

gènereprohibit pelTNC, com
nosen’haprohibit capalNatio
nalTheatredeLondres.El que
estarà sempre forade lloc, però,
serà l’espectacle banal i lliurat
al lloc comú, és adir, l’especta
cle culturalment i artística
intranscendent i rendit a la
vulgaritat que reparteix adojo
carn la fera.Comenquasi tot,
calenelsmatisos.Unmusical

shakespeariàdequalitat i origi
nalitat sempre seràmés idoni al
TNCsi evita el papalloneig
d’artistes especialitzats en
entreteniments televisiusde
baixnivell per tal de rematar
l’engreixde la taquilla.Tampoc
no s’hi val el sentimentalisme
desfermatquedevegades vol
substituir el compromís amb la
dignitat i la llibertat personal i
col∙lectiva. Senseoblidar el
repertori clàssicni la nova
autoria quedespuntapositiva
ment, el programadelNacional
handedecantarse obertament
perdesvetllar i incrementar les
exigènciesde l’espectador i
aconseguir aportacions signifi
catives al llenguatgede l’art
dramàtic. Per anar fent la viu
viu, no calia tantaparafernàlia.

ANÀLISI
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espectadors i un 57% d’ocu
pació va tenir el TNC durant
la temporada passada; l’obra
de Llàcer ha aconseguit tota
sola un terç d’aquesta xifra

EL PÚBLIC DEL TNC

104.870

‘Molt soroll per
no res’ i el TNC

espectadors van anar a veu
re la divertida proposta
d’Àngel Llàcer, un èxit que
ha fet que el teatre la pro
grami l’any vinent

L’ÈXIT DE ‘MOLT SOROLL’

32.715

milions de pressupost té
ara anualment el TNC,
una gran caiguda respecte
als 18,54 milions de què
disposava el 2009

EL PRESSUPOST DEL TNC

10,2

euros aproximadament ha
recaptatMolt soroll..., que ha
donat feina a 25 professio
nals en escena. És gairebé el
6% del pressupost del TNC

ELS INGRESSOS DEL ‘SOROLL’

580.000


