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Primera fila    icult
Tisorada al gran teatre públic català

Sotragada al TNC
3la caiguda d’ingressos obliga a eliminar 70 funcions i a tancar dos anys la Sala tallers

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

S
ergi Belbel va haver de fer 
ahir la pitjor roda de prem-
sa de les seves set tempora-
des com a director artístic 

del Teatre Nacional de Catalunya. La 
crisi ha fet trontollar el transatlàn-
tic del teatre català fins al punt de re-
estructurar a la baixa la seva progra-
mació i activitat més enllà del final 
del mandat de Belbel, el pròxim 30 
de juny. La pèrdua d’ingressos pro-
pis, per una baixada en l’assistència 
(amb el nou IVA com a principal ar-
gument a l’encarir les entrades) i un 
previsible descens de l’aportació pú-
blica, han obligat el teatre nacional 
a replantejar -se el que queda de curs 
i els següents. Tot plegat amb l’objec-
tiu de fer quadrar balanços i no dei-
xar sense recursos el director en-
trant, Xavier Albertí.
 La tisorada ha anat fins i tot més 
enllà dels pitjors pronòstics. L’acti-
vitat de la resta de la temporada es 
veurà afectada, ja que s’eliminaran 
70 funcions, i també la de les dues 
primeres d’Albertí. A partir del 4 de 
març, el TNC només comptarà du-
rant dos anys amb dues sales d’exhi-
bició: la Gran i la Petita. La Tallers, el 
feu de la nova autoria catalana sota 
el mandat de Belbel amb el projecte 
T-6, es tanca de forma «provisional», 
va insistir el director. Però aquesta 
idea no amaga l’amargura que supo-
sa marxar del TNC amb una notícia 
tan dolorosa.

ERO A L’HORITZÓ / Mònica Campos, ge-
rent del teatre públic, va secundar 
Belbel i se’n va sortir com va poder 
de les preguntes sobre si la tisorada 
suposarà, com ha passat al Lliure, un 
altre tipus de mesures. L’ombra d’un 
ERO està a l’horitzó dels 129 treba-
lladors fixos del TNC. Almenys així 
ho tem el seu comitè d’empresa, que 
va impulsar el cap de setmana una 
protesta lingüística amb l’ús prefe-
rent del castellà per atendre el pú-
blic. La gerent sí que va apuntar que 
s’ha de definir «un pla de viabilitat» 
per a la institució.
 Va ser Campos qui va contextua-
litzar amb xifres la imperiosa neces-
sitat d’aplicar un tractament d’ur-
gència que va enxampar per sor-
presa el mateix Belbel. El consell 
d’administració l’hi va comunicar, 
la setmana passada, en una reunió 
a la qual també va assistir Albertí. La 
radiografia va ser concloent: el des-
cens de públic, respecte de la tempo-
rada anterior, se situa en un 32%, i la 
baixada d’ingressos propis és d’un 
28%, és a dir un milió d’euros.
 Si el TNC sempre s’havia situat 
en un confortable 70% d’ocupació, 

aquesta xifra ha baixat fins diumen-
ge passat a un 55% en l’actual tem-
porada. És aquí on Belbel no va elu-
dir la seva responsabilitat al plan-
tejar una oferta que no ha captivat 
prou un públic que, a més, ha hagut 
de pagar bastant més per una entra-
da amb la pujada de l’IVA. Per si fos 
poc, l’aportació de la Conselleria de 
Cultura també ha estat menor de la 
prevista: els 8,5 milions comprome-
sos per al 2012 han acabat sent 7,6. 
Des del 2009 la retallada global de la 
Generalitat se situa en un 40%.

BAIXADA DE SOUS / L’ajust més fort de 
la programació s’ha produït amb el 
projecte T-6, tot i que la imminent 
estrena de la primera obra (Gro-
enlàndia, de Jordi Faura) fa que es 
mantingui en pressupost, escenari i 

dates, del 13 de febrer al 3 de març. 
No serà així amb les dues següents: 
No parlis amb estranys (d’Helena Tor-
nero) i Atraco, paliza y muerte en Ag-
banäspach (de Nao Albet i Marcel Bor-
ràs), que veuran reduït el seu cost de 
producció en un 50%, «fins a límits 
de trinxera», va reconèixer Belbel. El 
context de crisi també suposarà una 
baixada de  sous dels equips artístics 
i de despeses d’escenografia i vestua-
ri de totes les produccions.
 Belbel ha hagut de recol·locar les 
dues últimes obres del T-6 a la Sa-
la Petita, cosa que suposarà tenir 
menys dates per a altres muntatges 
ja previstos en aquest escenari: Quan 
despertem d’entre els morts, un ibsen di-
rigit per Ferran Madico, i Llibertat, de 
Santiago Rusiñol i dirigida per Josep 
Maria Mestres. «En aquest cas es pro-

Sergi Belbel DIRECTOR DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

«Aquestes decisions 
arriben per no hipotecar 
el futur del teatre com  
a centre de creació»

«Jo també sóc 
responsable de la 
baixada d’ingressos. 
No fujo d’estudi»

«El pressupost del TNC 
quadra amb molta 
dificultat. S’ha de definir 
un pla de viabilitat»

JOSEP GARCÍA

Sergi Belbel i Mònica Campos, ahir  
al Teatre Nacional de Catalunya.

Mònica campos GERENT

33 Aquesta filosofia passa per 
mantenir el TNC com un centre de 
producció. «Aquestes decisions 
arriben per no hipotecar el futur del 
teatre com a centre de creació, i no 
d’exhibició. Podríem optar per ex-
hibir espectacles fets i contrastats 
dos o tres dies», va dir. Belbel va re-
conèixer que quantificar la creati-
vitat és «complicadíssim» en el ter-
reny econòmic. «I encertar-la en un 
context de crisi és encara més 
complicat». És per això que advoca 
per un replantejament del TNC 
equilibrant la despesa entre es-
tructura i activitat.

33 «Per arquitectura, estructura i 
forma és un teatre que respon al se-
gle XX, quan no hi havia aquests 
problemes. Ara dubto molt que es 
fes igual», va dir ahir Sergi Belbel, 
que també va definir el TNC com 
«un transatlàntic que funciona a ni-
vell de veler». Això de transatlàntic 
ho va dir per les possibilitats no ex-
plotades del gran teatre nacional, 
però també val per a una arquitec-
tura i estructura que sempre han 
provocat veus crítiques respecte 
de les seves dimensions faraòni-
ques. «Però la filosofia no té per què 
canviar», va subratllar.

Mantenir-se com a centre de creació
LA FILOSOFIA
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L a setmana passada, el Car·
negie Hall de Nova York va 
viure una actuació especial. 

En lloc d’un concert de música 
clàssica o un d’aquells ballets que 
tant atreien a Edward Gorey, s’hi 
va celebrar una nit literària. El 
protagonista era l’escriptor John 
Green, que va llegir fragments 
dels seus llibres acompanyat del 
grup musical The Mountain Go·
ats. Tot i que la vetllada es trans·
metia en directe per Youtube, les 
entrades valien entre 15 i 30 euros 
i els seus fans les van exhaurir en 
només nou hores. Pel que tinc en·
tès, John Green és una mena 
d’Albert Espinosa: escriu novel·
les per a «joves adults» i ha venut 
prop d’un milió d’exemplars del 
seu títol més conegut, Bajo la mis-
ma estrella (Nube de Tinta).
 Mentre llegia l’èxit de John 
Green, em va venir al cap una 
novel·la que em va agradar molt: 
La petita venedora de prosa, de 
Daniel Pennac. Publicat el 1989, 
aquest tercer volum de les aventu·
res de la família Malaussène nar·

ra el destí d’un escriptor de mas·
ses. JL Babel és un autor fantas·
ma, que ningú ha vist mai, tot i 
ser un best-seller mundial. Un dia 
la seva editora decideix muntar 
una gran nit promocional al pa·
velló d’esports de París·Bercy, du·
rant la qual es revelarà la identi·
tat de JLB. La trampa, però, és que 
l’editora ha contractat el pobre se·
nyor Malaussène per ser el rostre 
visible del misteriós autor. L’acte 
convoca milers de lectors i fans, 
però també detractors que volen 
eliminar·lo de la faç de la terra...
 Qui vulgui saber com continua 
la novel·la, l’haurà de llegir. A més 
de ser divertida i addictiva, com 
tots els llibres de la sèrie Malaussè·
ne, Pennac hi disfressa una refle·
xió sobre la subtil frontera que se·
para la literatura dels venedors de 
prosa. Ara que estan tant de mo·
da les trilogies, sèries i nissagues, 
em sorprèn que els joves i adults 
d’aquest país no llegeixin més 
Pennac. En castellà, els seus lli·
bres es troben en edició de butxa·
ca (i molt ben traduïts per Manuel 
Serrat Crespo). En català, malau·
radament, és un caos: traductors 
diversos, editorials diverses, títols 
exhaurits, desordre. Cal un editor 
agosarat que s’hi emboliqui. H

Venedors 
de prosa

JORDI

Puntí

Em sorprèn que  
en aquest país no  
hi hagi més lectors 
de Daniel Pennac

deesi

     

duirà una dràstica reducció de fun·
cions», va puntualitzar el director 
artístic.
 La reorientació farà que de les 
430 funcions programades aques·
ta temporada es passi a 360, amb 
la Tallers com a gran víctima, en·
cara que Barcelona, de Pere Riera, 
també tindrà 16 funcions menys a 
la Sala Gran. «Pel tipus d’activitat, 
la Tallers és la deficitària per excel·
lència del TNC, però ho compensa·
ven les altres sales», va dir Belbel en 
al·lusió al preu més baix de les en·
trades i a la menor explotació.

ESPECTACLE ANUL·LAT / El TNC  també 
ha tret de la programació Panora-
ma, del coreògraf francès Philippe 
Decouflé, que coproduïa amb el 
Grec. Memòries d’una puça, de Sol Pi·
có, tancarà el teatre a mitjans de ju·
liol dins de la programació del fes·
tival d’estiu.
 «Entenc el dolor que causa 
aquesta decisió i agraeixo que els 
artistes tirin endavant», va dir 
Belbel, que va afegir que la seva in·
tenció ha estat repartir els efectes 
entre tots. «Podia haver optat per 
treure dos espectacles, però hauria 
perjudicat 40 artistes». H

32% menys d’abonats i 
entrades venudes respecte de  
la temporada anterior, en la qual  
el gran èxit d’Agost (amb un 
98,5% d’ocupació durant 
gairebé tres mesos) ha permès 
tancar sense dèficit el 
pressupost del 2012.

28% menys d’ingressos 
d’un any a l’altre, segons la 
previsió per al 2013. En aquest 
balanç s’inclouen 438.000 euros 
menys, respecte al 2012, d’uns 
romanents per superàvits d’anys 
anteriors i d’uns ingressos extra 
per una sentència favorable 
sobre devolució de l’IVA.

70 funcions eliminades  
fins a l’estiu respecte de les 
programades. D’elles, 66 
obeeixen a l’ajust i 4 de La dona 
vinguda del futur (Sala Gran) ja 
s’havien eliminat abans per 
altres qüestions.

55,17% és 
l’ocupació de l’actual  
temporada després de la pujada 
de preus per l’augment de  
l’IVA. El TNC havia mantingut un 
nivell superior al 70% sota la 
gestió de Belbel. Va ser un 
73,21% en el curs anterior.  
El contracte programa de  
Xavier Albertí fixa una ocupació 
mínima en un 65%.

L’OCUPACIÓ 
ESTÀ EN EL 55%

NÚMEROS VERMELLS Dos debuts 
fantàstics
3Mar Bosch Oliveras i Carles Terès 
sorprenen amb dues primeres novel·les 

ERNEST ALÓS 
BARCELONA 

E
ls  premis literaris en cata·
là es divideixen entre els 
grans que busquen llançar 
el llibre de Sant Jordi, fitxar 

autors de primera fila de la compe·
tència o fidelitzar amb un xec l’au·
tor de la casa, i tots els altres premis 
locals que omplen currículums i 
apanyen comptes corrents. N’hi ha 
uns quants que encara serveixen 
per descobrir noves veus. I vaja si ho 
ha fet aquest any el Just M. Casero de 
Girona amb Bedlam, de Mar Bosch 
Oliveras (Girona, 1981). Una novel·
la curta en què cada pàgina es po·
dria convertir en un conte a la ma·
nera de Pere Calders i que conté al·
menys dues frases que obliguen a 
somriure de satisfacció lectora, que 
sembla naïf fins que resulta que no 
ho és (apunta a Mathias Malzieu i 

amaga un Barrie, un M. Night Shya·
malan o un Maurici Pla), amb nens 
que es tornen blaus, mestres que 
són miops de 10 metres, ni més ni 
menys, un poble amb el mateix 
nom que el sinistre manicomi me·
dieval de Londres, Bedlam, equipat 
amb oasi municipal però sobre el 
qual cau un hivern inacabable, una 
família sencera d’esquimals traspa·
perada...
 El jurat del Casero (amb inte·
grants tan punyeters com J. M. Fo·
nalleras, Vicenç Pagès, Mita Casacu·
berta i Guillem Terribas com a pa·
trocinador) li fa l’onada a l’autora, 
sorprès encara de l’aplom amb què 
s’atreveix a abordar des del surrea·
lisme temes com l’autisme o l’im·
pacte a les famílies de tenir un fill 
amb la síndrome de Down, frases de 
l’estil de «tampoc havia estimat del 
tot, perquè estimar desgastava», per 
frenar de cop abans de passar del na·
ïf al cursi, i amb el qual converteix 
en un breu personatge ni  més ni 
menys que l’arxifamós «Serra, el que 
arrossega els collons pel terra» sense 
caure en el ridícul. El nen blau, per 
cert, es diu Haiku. Haiku Gispert, en 
honor a la breu forma poètica japo·
nesa. Perquè Bosch ha procurat evi·
tar que la puguin tornar a acusar de 
«retòrica» com feia el seu professor 
de Filosofia Josep M. Terricabras. 

HOMES LLOP AL MATARRANYA / Si el Just 
Casero va fent la seva pròpia guerra, 
el premi Guillem Nicolau del 2011 
ja és cosa de pura guerrilla. Va ser li·
quidat l’any passat pel Govern ara·
gonès del PP, i el seu últim guanya·
dor, Carles Terès (Barcelona, 1962), 
un «aragonès de llengua catalana», 
criat a la Verneda i reimplantat a 
Torredarques (Matarranya), es va 
haver de conformar amb una edició 
oficial de mínims per complir l’ex·
pedient. Reescrit, Licantropia ha es·
tat publicat, ara seriosament, per 
Edicions de 1984. I resulta que és 
una molt apreciable novel·la de ter·
ror rural, amb aires de Perucho o de 
Sánchez Piñol. «El món fantàstic 
fins a cert punt sempre m’ha agra·
dat», aclareix.
 Escrita en un revigoritzant català 
de la Franja (amb els dialectalismes 
justos per donar·li sabor local sense 
quedar·s’hi reclòs), arrenca amb un 
preludi situat al segle XVIII que in·
trodueix una història familiar d’ho·
mes llop que marcarà, moltes gene·
racions després, els protagonistes 
de la novel·la. Hi ha manuscrits, i la 
seva dosi de «por, violència i sexua·
litat», però res a veure amb la moda 
de les novel·les històriques manu·
facturades a la catalana. «La novel·
la històrica té sempre una certa im·
postura en la qual no volia caure», 
aclareix Terès.
 Dissenyador industrial, amb Lo·
vecraft, Poe i Bierce com a referents, 
a més dels ja citats, Terès veu tam·
bé alguna relació de la seva novel·la 
amb Blue velvet: «La inadaptació d’un 
personatge feliç en un entorn idíl·
lic, però que no ho és tant com ho 
sembla a mesura que va descobrint 
els secrets que l’envolten i que des·
cobreix que cada vegada l’afecten 
més personalment». H

‘Bedlam’, premi 
Just M. Casero, 
és una faula onírica 
que sembla naïf 
però no ho és

‘Licantropia’, amb 
Perucho i Sánchez 
Piñol com a guies, 
descobreix homes 
llop al Matarranya

33 L’escriptor de la Franja Carles Terès.

ACN / MARGALIDA AMENGUAL

33 Mar Bosch Oliveras, guanyadora del premi Just M. Casero.
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