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JUSTO BARRANCO
Barcelona

T
erratrèmol al
TNC. Sergi Bel-
bel, director del
Teatre Nacional
de Catalunya, en-
cara els seus úl-

timsmesos al capdavant de la ins-
titució que comanda des del
2006 de la manera més amarga:
retallant 70 de les funcions pre-
vistes fins al juny, retallant di-
ners per a les produccions i per
als sous dels artistes, i tancant la
sala Tallers dos anys a partir del
4 de març –fet que suggereix que
és possible que hi hagi un ERO
entre el personal del centre– per
fer front al dèficit econòmic que
en aquestsmoments pateix el tea-
tre a causa de la caiguda de les
recaptacions des del setembre,
quan va entrar en vigor la pujada
de l’IVA i quan va començar a
caure en picat, després d’anys en
augment, el públic teatral.
El Teatre Nacional ja havia pa-

tit a la pròpia pell els rigors de la
crisi: les successives i profundes
retallades de les subvencions de
la Generalitat, la seva fundadora,
l’havien obligat a reduir la progra-
mació, deixant-la en gairebé la
meitat en pocs anys. Però ara, a
més de les retallades dels ajuts
públics, el TNC està tenint una
important caiguda de públic. Si
l’anterior temporada l’ocupació

del TNC va
ser del 73%, en
aquesta ja es calcu-
la que serà només d’un
55%. Tal com en diuen els ges-
tors, al ritme actual, aquest des-
cens suposarà aquest 2013 al Na-
cional ingressar 662.000 euros
menys per taquilla que l’any ante-
rior. Com que les subvencions de
la Generalitat probablement tor-
naran a baixar aquest any o, en el
millor dels casos, a estancar-se,
la situació, diu Belbel, era greu.
Tant, que el consell d’administra-
ció del teatre es va reunir la set-
mana passada perquè creien que,
al ritme actual de descens, quan
el nou director, Xavier Albertí,

prengués possessió del seu càr-
rec al juliol, es trobaria que ja no
hi hauria diners per programar
els últims mesos de l’any. Calia
actuar. I ràpid. I ho han fet.
Belbel diu que, si el seu con-

tracte no s’hagués acabat precisa-
ment al final de la temporada ac-
tual, el que hauria fet és traslla-
dar algun dels grans espectacles
d’aquests propers mesos, com
Barcelona, de Pere Riera, a finals

d’any. Però,
com que ja hau-

rà conclòs la seva
etapa, no volia deixar

hipoteques aXavierAlbertí. Ai-
xí que va començar a retallar. No
va voler eliminar cap obra, dema-
nera que es va disposar a fer reta-
llades en totes, en unes més que
en d’altres necessàriament, per-
què algunes ja estan a punt d’es-
trenar-se i perquè les peces de la
sala Gran necessiten un pressu-
post, sens dubte, gran. Com ja va
avançar aquest diari, les obres
del programa de nous creadors,
el T6, que tantes alegries ha do-
nat al TNC –comElmètodeGrön-
holm, de Jordi Galceran–, no se
suprimiran, però se’n reduirà a la
meitat el pressupost i se’n treurà
una setmana d’exhibició, excepte
a Groenlàndia, que comença el
pròxim dia 13.
A més, després de Groenlàn-

dia, les altres dues obres del T6
–No parlis amb estranys, d’Hele-
na Tornero, i Atraco, paliza y
muerte en Agbanäspach, de Nao
Albet i Marcelo Borràs– passa-
ran a la sala Petita del teatre, ja
que es tanca per dos anys la sala
Tallers –“lamés deficitària del te-
atre”, va dir Belbel–, on tenia lloc
el T6. La sala Tallers la volen llo-
gar per fer a esdeveniments i ac-
tes a fi d’obtenir-ne ingressos i,
en tot cas, va dir ahir la gerent
del TNC, Mònica Campos, que
va comparèixer amb Belbel, “el
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El teatrebarceloní, a l’UVI
]L’anunci de noves retalla-
des, i de gran abast, que va
efectuar ahir el Teatre Nacio-
nal de Catalunya se suma a la
llarga llista d’anuncis de crisi
que els darrers temps han
hagut de fer els teatres barce-
lonins. I és que, per comen-
çar, l’altre gran teatre públic
de la ciutat, el Teatre Lliure,
es va veure obligat a anunciar
abans de Nadal que duria
a terme, durant ni més ni
menys que tres mesos, des
del juny fins al setembre, un
ERO temporal per a tota la
plantilla per poder equilibrar
els comptes. L’any anterior

ja havien suprimit espectacles
de la temporada i reduït fins
i tot els dies d’assajos de les
obres, però malgrat que
aquest any el Lliure és un
dels teatres que més bones
ocupacions està aconseguint a
la ciutat amb els seus especta-
cles, això no és prou per tirar
endavant, ja que gairebé totes
les administracions públiques
del patronat han anunciat
que encara posaran menys
diners aquest any al teatre.
I al sector privat, les coses

tampoc no van gens bé. Han
patit amb intensitat el des-
cens de públic des del setem-

bre passat. Un descens davant
del qual s’han llançat a realit-
zar ofertes agressives per
mantenir l’ocupació, de mane-
ra que les recaptacions han
baixat amb força. En aquestes
circumstàncies, el Grup Fo-
cus, un dels productors i exhi-
bidors més importants de tot
l’Estat, que programa les sa-
les Romea, Goya, Villarroel i
Condal, va anunciar a comen-
çaments d’aquest mes una
reestructuració que ha impli-
cat una reducció dels sous
dels seus treballadors amb
l’objectiu de no acomiadar
ningú i de poder mantenir

CAIGUDA D’ESPECTADORS

Es preveu ingressar
662.000 euros
menys per taquilla
que l’any 2012

Terratrèmolal
El teatre elimina
70 funcions i
tanca dos anys la
sala Tallers per
eixugar el dèficit

La crisi de les institucions culturals catalanes
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La banda Picasso,
com desaprofitar uns personatges
i una època fascinants
#estrenes

“Ningú no ha comprès / el que
jo volia / que de mi es salvés.”
Perquè un dia torni la cançó
a Sinera #espriu

Hoy en la calle Calvet de Barcelona,
en 500 m, he visto cuatro personas
pidiendo, una vendiendo pañuelos y
dos hurgando en la basura

Laura Borràs Directora ILC

“No és possible tenir dignitat sense
llibertat”, diu la filla de Raimon
Galí, d’entre el públic, que afirma
que sí, que seria independentista.

#tuitsdecultura Xavi Roca Crític de cinema
@XaviRoca66

Vicenç Pagès Jordà Escriptor
@WhistPlayers

consell d’administració ens ha
transmès que creu que es pot fer
el mateix nombre d’espectacles
amb les altres dues sales”.
Després, hi haurà reducció de

sous, diners i funcions als espec-
tacles de les altres sales. Així, per
exemple, Llibertat, de Santiago
Rusiñol, dirigida per Josep
Maria Mestres, redueix dràstica-
ment les funcions. I Barcelona,
de Pere Riera, en perd 16. També
en perdMemòries d’una puça, de
Sol Picó, coproduïda amb el
Grec. I Panorama, del francès
Philippe Decouflé, queda en sus-
pens. El TNC, que pagava la mei-
tat per portar-la junt amb el
Grec, no hi posarà diners. Però el
director del Grec, Ramon Simó,
confia encara a poder trobar algu-
na solució amb la companyia. En
total, si abans hi havia 430 funci-
ons programades al TNC, ara
n’hi haurà només 360.
Belbel va concloure ahir agra-

int a actors i directors la seva
comprensió davant les retallades
i dient que aquestes accions “són

per no hipotecar el futur del
TNC i perquè pugui continuar
sent un centre de creació, que és
el seu ADN”. Això sí, els ajustos
no s’acaben aquí. Belbel va dir
que el TNC és un teatre que té
una arquitectura, estructura i for-
ma que són fruit del segle passat,
i que dubta que avui s’hagués fet
així. I que cal aconseguir més
equilibri entre l’estructura del
teatre i la seva activitat artística.
De fet, la gerent del teatre va dir
que el consell d’administració es-
tà elaborant ja un pla de viabilitat
en el qual s’abordaran molts ele-
ments, incloses les tarifes.
Això sí, per Belbel, quan l’eco-

nomia canviï, també ha de can-
viar el tracte a un TNC que mai
no ha pogut desplegar el seu veri-
table potencial, que ha estat “un
transatlàntic que funciona a velo-
citat de veler”.c

Iñaki Pardo Periodista
@inakipardot@LauraBorras

les produccions. També ha
donat un nou rumb a la sala
Villarroel, on ha posat Borja
Sitjà al capdavant.
També els teatres més pe-

tits, els alternatius, estan
patint. I de valent. Hi ha sa-
les que ja no poden pagar
des de fa mesos els treballa-
dors perquè, a més dels pro-
blemes de taquilla, la Genera-
litat, que no té diners, els
deu la subvenció de l’any
passat. De fet, davant de la
gravetat de la situació que
estan vivint, han demanat
una reunió la setmana que ve
d’Adetca, l’associació de les
empreses de teatre de Cata-
lunya, per fixar una posició
comuna i reclamar a la Gene-
ralitat que actuï.

ERROR DE CONCEPTE

Per Belbel, el TNC és
fruit del segle passat,
i dubta que avui
s’hagués fet així

Homonímia
nogensnímia

T ots podem tenir homònims inte-
grals, o haver-los tingut en el pas-
sat. Persones que es diguin igual
que nosaltres, de nom i també de

cognoms. Les possibilitats de topar-hi han aug-
mentatmolt des que tenim accés als arxius de-
mesiats de la xarxa de xarxes. Això és el que li
va passar a l’escriptor reusenc Pablo Martín
Sánchez quan va teclejar el seu nom i dos cog-
noms a la finestra de Google. Va topar amb un
tal Pablo Martín Sánchez condemnat a garrot
vil l’any 1924 per la dictadura de Primo de Ri-
vera. El Pablo Martín Sánchez contemporani
(nascut l’any 1977) és un home de lletres for-
mat en Art Dramàtic, Teoria de la Literatura i
Literatura Comparada, que treballa en una te-
si sobre l’Oulipo i l’hipertext a Lille. La seva
aproximació a la literatura és múltiple. Ha fet
de lector editorial, corrector, traductor, llibre-
ter i va debutar l’any passat amb un notable
llibre de narracions (Fricciones). L’atzar ho-
monímic es va transformar en un fil invisible
que l’home de lletres va estirar. El resultat,
una novel·la extraordinària: El anarquista que
se llamaba como yo (Acantilado).
Després d'un pòrtic sobre aquest detonant

homonímic, ens endinsem en el territori de la
novel·la per dos camins: el dels fets documen-
tats i el de la vida imaginada. Com en la pre-
missa major de la narrativa històrica: docu-
mentar amb rigor els fets d’àmbit públic i fabu-
lar els d’àmbit privat. L’anarquista homònim
de l’escriptor, exiliat a França, va participar
en una incursió que va acabar com el rosari de
l’aurora a Vera de Bidasoa. L’escriptor homò-
nim de l’anarquista reconstrueix aquests fets
històrics a partir de les cròniques que s’hi refe-
reixen i encapçala els capítols d’aquest fil nar-
ratiu amb textos documentals: fulls volants, ar-
ticles de premsa, testimonis il·lustres com el
de Baroja, textos coetanis de Blasco Ibáñez o
Unamuno... L’altre fil narratiu teixeix el peri-
ple biogràfic imaginari que deixa l’anarquista

real al punt de partida dels fets de Vera: l’exili
parisenc.Descobrim així un singular personat-
ge, insensible a les olors i amb el cor a la dreta,
que viu totamena d’episodis novel·lescos cen-
trats en una commovedora història d’amor
gairebé tan impossible com l’atemptat que
planeja per matar Alfons XIII. El recorregut
novel·lesc del personatge ens permet endin-
sar-nos en els ambients anarquistes de París o
l’Argentina, assistir amb emoció al naixement
del cinema i reviure els fets de Vera de Bida-
soa amb l’espurneig constant del gust per nar-
rar i un estil rotund, en el qual cada frase acon-
segueix incitar-nos a llegir la següent.
El anarquista que se llamaba como yo par-

teix d’un plantejament proper a Soldats de Sa-
lamina i en millora el model en tres punts de-
terminants: l’homonímia li estalvia haver de
fer èmfasi en la implicació del narrador, té
més sentit de l’humor que el relat de Cercas i,
malgrat l’empatia ideològica amb les idees del
personatge, no sermoneja.

XAVIER CERVERA

Màrius
Serra

La novel·la de Pablo Martín
parteix d’un plantejament
proper a ‘Soldats de Salamina’
i en millora el model

La seu. L’edifici neo-
clàssic del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC),
ahir a la nit


