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Premios de
Diseño 2004

Juan Gatti, Josep
Pla-Narbona i l’empresa

Metalarte n’han estat
els guardonats

Ducasse s’endú
llonganissa

El cèlebre cuiner francès
va rebre un embotit de

record de la seva visita
a Barcelona
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«Em sento fill de Boadella,
Dagoll Dagom i el Lliure»
LLOC I ANY DE NAIXEMENT
TERRASSA, 1963
PROFESSIÓ DRAMATURG,
DIRECTOR I TRADUCTOR
TEATRAL
OBRES MÉS DESTACADES
‘MINIM.MAL SHOW’, ‘TÀLEM’,
‘CARÍCIES’, ‘SÓC LLETJA’,
‘DESPRÉS DE LA PLUJA’,
‘MORIR’, ‘FORASTERS’

Entrevista Sergi Belbel

El dramaturg
assumeix la direcció
artística del Teatre
Nacional de Catalunya
per quatre temporades

c

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

Teatres de Polònia, Aus-
tràlia, Alemanya, Mèxic,

Espanya i Itàlia (i aviat, Dinamarca i
Noruega) convoquen aquests dies el
públic per un mateix motiu: assistir
a una obra de Sergi Belbel. Pel nou
director del TNC, el teatre és un llen-
guatge universal, un art que genera
relacions intenses.

–¿Què ha sentit al pujar les escales
del TNC després del seu nomena-
ment?
–Un fotògraf em feia obrir les dues
portes i em sentia ridícul.

–¿Què és un teatre públic?
–És un servei que ha de vetllar per la
qualitat de les seves propostes i per
l’interès social. És un lloc de trobada
entre ciutadans i artistes.

–¿I el teatre?
–Una reflexió sobre l’existència, que
aborda pors, angoixes, sentiments i
anhels. Té un punt terapèutic, ja
que parla de vida, mort, odi, amor i
sexe. És una trobada col.lectiva. Em
dedico al teatre perquè m’interessa
la comunicació, el joc, el debat, les
persones, la trobada, la col.lectivitat
i el diàleg sobre els conflictes.

–¿Acceptar un càrrec és incompati-
ble amb la creació artística?
–Han optat per un artista i no per
un gestor justament perquè pugui
desenvolupar la seva capacitat crea-
tiva. He acceptat perquè continuaré

sent autor i director. Hem pactat un
espectacle per temporada. El que es
complica més és la meva vinculació
amb l’exterior. No puc començar a
viatjar; a més, el meu desig és ser
aquí. Però no ho descarto. En aquest
sentit tinc llibertat artística.

–Aquest any anava a debutar com a
director de cine amb Dictat.
–He de parlar amb el meu produc-
tor, Antonio Chavarrías, però és
difícil que pugui assumir aquest
projecte. Una elecció sempre impli-
ca renúncies.

–¿Per què ha rebutjat en altres oca-
sions assumir un paper gestor?
–Tres vegades he dit no. Ara és dife-
rent. Aquí hi ha un equip de profes-
sionals als quals considero part de la
meva família. És una qüestió de pell.
Em sento a casa.

–¿És factible la descentralització?
–La noció de territori és importantís-
sima. Per alguna cosa es diu Teatre
Nacional i no de Barcelona. És un te-
ma prioritari, un debat obert.

–El teatre familiar, el que arriba a un
públic ampli, és una de les línies
que subratlla del seu projecte. ¿Són
compatibles qualitat i taquilla?
–N’estic convençut. Però costa tro-
bar una etiqueta per al tipus de tea-
tre a què em refereixo. Implica crea-
ció de públic. És una aposta per la
formació, per cuidar el futur espec-
tador, educar-lo amb un criteri lúdic
de qualitat. Si no, en pocs anys ho
perdrem tot.

–Preservar el patrimoni del teatre
català és un altre dels objectius.
¿Per quin motiu mai s’han repre-
sentat al TNC obres de Manuel de
Pedrolo, Maria Aurèlia Capmany,
Salvador Espriu o Joan Oliver?
–Tenim un problema: el nostre pa-
trimoni teatral és curt. Fa falta un
esforç en la recerca de nous noms i
en la relectura de textos. La feina
més difícil és trobar gent que defen-
si a mort aquestes obres. Falten no-
ves sensibilitats que il.luminin altres
enfocaments. No es pot programar
per programar.

–¿Com valora la gestió de Domè-
nec Reixach?
–Ha aconseguit el que semblava im-

possible: fer que el TNC sigui un lloc
de trobada. Mai ha girat l’esquena a
l’espectador. És l’abans i el després.
M’alegro d’haver format, com a as-
sessor, part del seu equip.

–Calixto Bieito, al Romea; Àlex Ri-
gola, al Lliure, i ara vostè, al TNC. El
teatre català està en mans d’una
generació que coneix els secrets de
la creació.
–És el relleu. De fet, els anys de di-
ferència entre nosaltres són mínims.
Els admiro a tots dos. Jo sóc el més
eclèctic. Les nostres línies estètiques
són dispars, però compartim una
realitat. Som fills de la transició. Tot
ens ha vingut de cara i hem aprofi-

tat els camins construïts pels nostres
antecessors. Em sento fill d’Albert
Boadella, de Joan Font, de Dagoll Da-
gom i del Teatre Lliure. Ells van
crear l’etiqueta teatre català.

–¿Fitxarà Boadella?
–M’interessa, no perquè ara m’hagin
nomenat director del TNC, sinó per-
què l’he admirat tota la vida. Fa un
teatre de qualitat, popular i no po-
pulista. Això està en sintonia amb el
que vull a la Sala Gran, on el teatre
ha de ser un drama èpic o una gran
comèdia. Si la sala principal funcio-
na, les dues petites se’n beneficien.
El meu objectiu és penjar el rètol
d’esgotades les localitats.<

33 Sergi Belbel, ahir a la tarda, a la porta d’entrada del Teatre Nacional de Catalunya.

CARLOS MONTAÑÉS

Autors catalans
«EL NOSTRE PATRIMONI
ÉS CURT I NO ES POT
PROGRAMAR PER
PROGRAMAR»

El propòsit
«EL MEU OBJECTIU ÉS
PENJAR EL RÈTOL
D’‘ESGOTADES
LES LOCALITATS’»


