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El coneixement de les interioritats del TNC juga a favor de Belbel

La temporada 2006-2007 serà
la primera que programarà
el nou director del teatre

Sergi Belbel serà el nou director
del Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), i ja en programarà la tempo-
rada 2006-2007. Substituirà en el
càrrec Domènec Reixach, que el
dirigeix des del juliol del 1998. Em
sembla una bona tria, no l’única
possible, òbviament, però objecti-
vament encertada.

Belbel, autor, traductor i direc-
tor, ja no és el nen prodigi que po-
dia ser a finals dels anys 80 quan
va estrenar aquell fantàstic Minim-
mal Xou o fins i tot el Talem del
1990. Però als seus una mica més
de 40 anys, Belbel té una experièn-
cia envejable en les arts escèni-
ques, on s’ha prodigat amb evi-
dent èxit en el camp de l’autoria i
de la direcció. Té a favor altres cir-
cumstàncies. Els seus sis anys dins
del TNC com a membre del consell
assessor i la seva excel.lent relació

amb Reixach –guanyada a pols tant
per part de l’un com per part de l’al-
tre, suposo– el fan un bon coneixe-
dor d’una casa difícil de governar
com a tal casa; una altra cosa serà la
programació i l’ànima que hi doni.
També juga a favor seu el coneixe-
ment, com a autor i director, d’al-
tres teatres europeus.

Una de les dificultats més grans
que presenta el Nacional construït
al seu dia per Ricard Bofill és la seva

Sala Gran, poc amable per a l’espec-
tador des de tots els punts de vista.
Massa localitats, mala acústica i re-
gular visió. I, per tot plegat, difícil de
programar. Sergi Belbel hi ha treba-
llat en diverses ocasions i la coneix
bé. Equilibrar el necessari com-
promís i la qualitat exigible a un tea-
tre públic amb una raonable as-
sistència d’espectadors és un repte
del TNC que, a parer meu, el que
serà el seu nou director pot afrontar

amb grans perspectives d’èxit.
Tot canvi demana imaginació i

a Belbel se n’hi haurà de demanar.
Imaginació i resolució de temes: la
itinerància del teatre, l’obertura
com a base de treball, els comptes
pendents amb determinats autors
catalans, per exemple.

Dues coses per acabar. És el mo-
ment de reconèixer el bon treball
fet per Domènec Reixach, que va
entrar i va posar pau en un galli-
ner esvalotat i va portar les coses,
discutibles com ho han de ser les
de caràcter artístic, per un bon
camí. També hi ha seny en la tran-
sició de poders i queden lluny els
lamentables episodis que, des del
cesso i ordeno, van emmarcar el
forçat canvi de Josep Maria Flo-
tats per Reixach.

El Nacional obre amb Sergi Bel-
bel una nova etapa. I seria el mo-
ment de fixar al Parlament les ba-
ses i les adjectivacions d’aquest tea-
tre públic de titularitat de la Gene-
ralitat, la manera de triar el seu di-
rector. Que no depenguin del color
de la Generalitat les bases mínimes
del seu funcionament.<

Sol Picó i Toni Casares formaran part del renovat consell assessor

El TNC potenciarà la dansa
i els espectacles familiars

c
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Sergi Belbel arriba al Na-
cional «per obrir una nova

etapa, no per acabar res», va decla-
rar ahir Caterina Mieras, la conselle-
ra de Cultura, al Palau de la Genera-
litat. Belbel assumirà la direcció
artística del TNC a partir del juliol
del 2006, any en què ell ja serà el res-
ponsable absolut de la programació.
El contracte li garanteix quatre tem-
porades per aconseguir quatre grans
objectius: potenciar el teatre fami-
liar adreçat al gran públic, la dansa i
la dramatúrgia contemporània i vet-
llar pel patrimoni artístic del teatre
clàssic català.

Per aconseguir aquests objectius,
Belbel compta amb un consell asses-
sor del qual ja formen part Toni Ca-
sares, director de la Sala Beckett, per
a l’àrea de la dramatúrgia contem-
porània, i la coreògrafa Sol Picó, per
activar la dansa. Al mes de juliol ces-
sarà l’actual consell assessor en què
figuren, entre altres, Joan Castells,
Enric Gallén, Ramon Simó i el ma-
teix Sergi Belbel. Joan Font, director
de Comediants, és el candidat més
ferm per assumir tot el que concer-
neix el teatre familiar. En aquest ter-
reny es prestarà especial atenció a
les obres que atreguin el públic in-
fantil i adolescent.

La consellera va recordar –i Belbel
va assentir extremadament compla-
gut– que durant els pròxims mesos

Reixach i el que serà nou director
del Nacional «treballaran junts» per
portar a terme una transició de po-
ders tranquil.la i positiva, totalment
diferent de la ruptura que va supo-
sar la marxa de Josep Maria Flotats.
Belbel va elogiar Reixach. Va assegu-
rar haver-ne après moltes coses so-
bre el TNC. Joan-Francesc Marco,
conseller delegat i artífex del projec-
te fet públic per a aquesta nova eta-
pa, va dir que se sent satisfet del no-
menament i es va congratular de
l’«excel.lent» disposició dels dos di-

rectors per assumir junts un intens
treball de traspàs.

Dilluns que ve es firmarà un pro-
tocol de col.laboració entre l’Institut
Nacional de les Arts Escèniques i de
la Música i el Teatre Nacional, que
facilitarà la presència en aquest es-
pai de produccions de la Companyia
Nacional de Teatre Clàssic, el Centre
Dramàtic Nacional, el Teatre de la
Zarzuela, la Companyia Nacional de
Dansa i el Ballet Nacional. Per poten-
ciar l’acord, una de les seves obres
obrirà temporada al TNC.<

33 Sergi Belbel, entre Sol Picó i Toni Casares, ahir a la Generalitat.
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