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La història dels
llums marítims,
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en un llibre

Marc Soler
recorre els
fars de
Catalunya

Entrevista: Sergi Belbel El dramaturg
compleix un any al capdavant del TNC

“Al TNC
li ha arribat
l’hora
d’arriscar”
Andreu Gomila
BARCELONA

Sergi Belbel ha complert el
seu primer any com a direc-
tor artístic del TNC. I ja ens
avança com serà la tempora-
da que ve, marcada sobretot
per la representació de La
plaçadel Diamant, de Mercè
Rodoreda i dramatúrgia de
Benet i Jornet, i una obra
d’ell,A la Toscana. L’entrada
del dramaturg, segons les xi-
fres, sembla positiva.

En una temporada han gua-
nyat 29.000 espectadors a
la seu del TNC fins a situar-
se en més de 184.000.
Vostè n’és el culpable?
Comença a haver-hi una
certa fidelització del públic.
L’increment d’espectadors
també es deu a l’augment
del nombre d’espectacles,
per exemple, en la progra-
mació familiar. El públic té
una assiduïtat de venir i,
així ens agrada pensar-ho,
comença a venir gent que
no hi estava acostumada.

Aquesta temporada ha de-
mostrat que la gent vol
clàssics. Els muntatges amb
més aforament són obra de
Guimerà, Wilde i Stoppard.
Som un teatre públic molt
heterogeni, però si alguna
cosa ens defineix, crec, és el

teatre d’autor. Per nosaltres
el centre de les nostres pro-
postes no és tant un direc-
tor creatiu o una proposta
radicalment contemporà-
nia, sinó que és l’autor,
entès no només com a es-
criptor de teatre, sinó
també com a ballarí, com a
músic...

Això es deu al fet que vostè
també és autor?
Ja era una dinàmica, no
diré marca de la casa, però
ja venia d’abans.

¿El TNC ja ha trobat el seu
lloc com a teatre nacional
d’aquest país?
L’està trobant. Dir que l’ha

trobat aniria una mica en
contra... El Teatre Nacional
ha d’estar obert a la realitat
social del moment. Estem
en aquest punt. De cara a la
temporada que ve, una de
les novetats, de la qual estic
orgullós, és que comencem
a sortir, que era un dels
deutes pendents del TNC.

On aniran?
Amb A la Toscana anirem
a Frankfurt, i amb aquesta
i la La plaça del Diamant
anirem a Madrid.

Sortir potser seria anar al
nord dels Pirineus, més
enllà de la Fira de Frankfurt.
Frankfurt és important. No
es pot fer tot de cop i volta.
Has de teixir una xarxa de
complicitats amb teatres de
fora. És un primer pas.

Un dels temes pendents és la
manca d’una companyia es-
table al TNC, com tenen tots
els teatres nacionals...
No és veritat que tots en
tinguin... Bé, hi ha models.
Si te’n vas a Alemanya,
tots en tenen. Però a Ale-
manya és una pràctica que
fa molts anys que funciona.
Si te’n vas a França, n’hi ha
a la Comédie Française,
però l’Odéon no en té.

Però l’Odéon és el Teatre Belbel creu que el TNC encara està trobant el seu lloc ■ PERE VIRGILI

Latemporada
quevesortirem
ambunaobra
mevai ‘Laplaça
delDiamant’.Era
undelsdeutes
pendentsdel
TNC
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Lliure de París, que no és
ben bé el teatre nacional...
Això de la companyia esta-
ble va molt en funció de la
realitat del país.

També podria haver-hi una
companyia associada, com
té el Barbican de Londres...
Això és diferent, perquè els
Cheek by Jowl tenen una
autonomia artística total.
Hi veig avantatges, però
amb la realitat que estem
vivint, els actors que volen
treballar a tot arreu... El
Lliure tenia una companyia
estable i l’ha hagut de tren-
car. És molt complicada la
situació de l’actor a Catalu-
nya. No dic que no tingui
avantatges, però té algun
incovenient: si en tries 20,
se’n queden 500 a fora.

El 2009 el TNC acabarà de
pagar el préstec per a la
construcció de l’edifici. Què
li agradaria fer amb aquests
dos milions d’euros?
Que s’invertissin aquí. El
TNC té un pressupost molt
gran, en relació amb la
resta d’infraestructures
del país, però tampoc no és
tan alt si tenim en compte
l’edifici i el comparem amb
altres teatres europeus.

adaptar la novel·la és per a
la Sala Gran. La meva ob-
sessió per la Sala Gran és
fer propostes que lliguin
amb la seva infraestructu-
ra. No s’hi pot fer qualsevol
cosa. Crec que la culpa és el
nom de les sales. Hem de
tenir en compte que l’esce-
nari de la Sala Petita és el
doble que el del Romea.
Pensem que la paraula
petit és un fet qualitatiu, i
té a veure amb el nombre
de butaques. Posar Arcàdia
a la Sala Gran hauria estat
un suïcidi: és un text per
dir. Quan busques especta-
cles per a la Sala Gran bus-
ques una cosa més èpica.

¿Rodoreda i vostè seran els
únics autors catalans que
tindrem?
No.

Pedrolo, Brossa...
En tindrem algun. El direm
al setembre.

També hi haurà òpera con-
temporània, teatre de tite-
lles, circ. Això vol dir que ha
arribat l’hora d’arriscar?
Sí. S’ha d’arriscar quan s’ha
d’arriscar. El factor risc hi
és perquè en la programa-
ció d’un teatre públic és

És molt
complicada la
situació de
l’actor perquè
tinguem una
companyia
estable
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obligat. L’any que ve hi
haurà un espectacle arris-
cat a la Gran. De molt risc.

Fa muntar un text seu, A la
Toscana. En un món, el del
teatre, ple de capelletes,
com creu que s’ho prendran
els seus col·legues?
El meu contracte diu que
he de fer una creació cada
any. Ja he fet un Guimerà.
Si m’haguessin dit que,
per tenir aquest lloc de tre-
ball, hauria de prescindir
de la meva faceta creativa,
hauria dit que no. Que di-
guin el que vulguin. A
l’Odéon, el senyor Lauva-
dant en feia tres o quatre,
d’espectacles, cada any.
Entenc totes les crítiques
del món.

Vostè que és conegut com a
autor a Europa, per què no
ha portat A la Toscana més
enllà de Frankfurt?
Curiosament, al teatre on
s’estrena l’obra a Frankfurt,
fa quatre anys hi van fer El
temps de Planck en ale-
many. És molt divertit: tin-
dran un autor que ja saben
qui és, però amb la llengua
original i amb la producció
original. Serà la primera ve-
gada que em passa. ■

El TNC té el mateix pressu-
post que el Festival d’Avi-
nyó, uns 9,5 milions d’euros.
Estem alts, però no prou.
Amb la infraestructura
que tenim podríem tenir
una mica més.

La temporada que ve hi
haurà La plaça del Diamant a
la Sala Gran. ¿Això indica un
cert replantejament després
de posar aquesta temporada
Primera història d’Esther,
d’Espriu, a la Petita?
No té res a veure. La plaça
del Diamant va a la Sala
Gran perquè la dramatúr-
gia que hem pensat per

Cine
d’avui
Fast Food
Nation
Richard Linklater
A partir del best-seller
d’Eric Schlosser i amb la
col·laboració de Bruce Wi-
llis, Greg Kinnear o Ethan
Hawke, l’eclèctic director
d’A Scanner Darkly de-
construeix la indústria de
l’hamburguesa per provar
que el menjar porqueria té
connotacions més literals
del que ens pensem. Ad-
ministrar en dejú.

Jindabyne
Ray Lawrence
Després de la brillant Lan-
tana, el director australià
reincideix en el drama
acompanyat, altra vegada,
d’un repartiment de luxe
(ara amb Laura Linney i
Gabriel Byrne al capda-
vant) i la descoberta del
cos d’una dona morta com
a desencadenant de la
trama. Destil·la l’essència
del relat curt de Raymond
Carver que l’inspira.

Los climas
Nuri Bilge
Ceylan
El director d’Uzak es posa
davant i darrere la càmera
per destriar les misèries i
escasses treves en la vida
d’una parella que posa fi a
la seva relació. Tots els co-
lors en l’itinerari d’una rup-
tura sentimental que s’em-
mirallen en el paisatge de
Turquia. Premi de la crítica
a Cannes l’any passat.

In a Lonely
Place
Nicholas Ray
Continua a la Filmoteca de
Catalunya el cicle Les teo-
ries dels cineastes, revisió
de noms clau del setè art
amb films que apunten a
reflexionar-hi. Aquí, amb
l’implacable retrat en
negre de Hollywood signat
per Nicholas Ray, amb
Humphrey Bogart i Gloria
Grahame de protagonistes.

Hana
Hirokazu
Kore-eda
Tendra revisió del mite del
samurai i primera incursió
al cine d’època de l’autor
de l’aplaudida Nadie sabe.
La reflexió sobre els va-
lors –més que el valor a
seques– té una posada en
escena que beu ostensi-
ble i eficaçment de la his-
tòria del cine i la pintura
que més fascina el cineas-
ta japonès.

Last Days
Gus van Sant
Amb dos anys de retard
ha arribat aquest hipnòtic
film de Gus van Sant, des-
prés que el cineasta
n’hagi enllestit un altre:
Paranoid Park. En el cas
de Last Days, Kurt Cobain
és la inspiració dels úl-
tims dies d’un jove carre-
gat de talent i poques
armes per afrontar els pe-
tits i grans drames del dia
a dia.

Elisabet
Cabeza

La temporada que ve Sílvia Bel farà de Colometa (1), hi haurà titelles (2) i Jordi Boixaderas (3) interpretarà ‘A la Toscana’ ■ D.R. / P.V.
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