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El TNC sacrifica una sa

El TNC tanca dos anys la Sala Ta-
llers, anul·la l’únic espectacle in-
ternacional i redueix la programa-
ció. És el pla de xoc davant la caigu-
da d’ingressos en un milió d’euros
per tancar el 2013 sense dèficit.

L’altra decisió “dolorosa” és la
mutilació de la temporada en 70
funcions, que situa les 360 que es fa-
ran enguany en el mínim històric
d’ençà que es va obrir el teatre la
temporada 1996-97 (el màxim va
ser el 2005-06, amb 537 funcions).
Belbel ha optat per una decisió “sa-
lomònica”: repercutir la retallada
reduint les dates d’exhibició i els
pressupostos de totes les obres de la
programació i no anul·lar cap espec-
tacle compromès, com ahir va con-
fessar que també s’havia previst. Ai-
xò significa que s’està negociant
amb tots els equips artístics perquè
acceptin rebaixes de sous i recursos.

Finalment, va anunciar que no es
coproduirà Panorama de Philippe
Decouflé, l’única obra internacional
que hi havia al programa i que havi-

en acordat portar juntament
amb el Grec –el festival de

Barcelonaahirencarano
teniaclarsifinalment

cauria del tot o no.

Risc de dèficit
“El TNC mai no
ha tingut dèfi-
cit –deia ahir
Mònica Cam-
pos–. El pres-

supost del 2013
es va fer al juny

amb la previsió
d’ingressos que tení-

em aleshores, però des
del setembre fins ara sem-

bla que hagi passat una eternitat. No
reaccionar seria imprudent”. En
pocs mesos s’han sumat molts fac-

tors negatius: la pujada de l’IVA al
21% ha situat el preu de les entrades
més cares del TNC a 38 euros; això
ha fet baixar el públic i ha portat el
teatre a fer per primer cop promoci-
ons, cosa que ha parat el cop de
l’ocupació (ara és semblant a la mit-
jana de Barcelona) però ha dismi-
nuït els ingressos; els patrocinis han
anat caient en els últims anys; la cri-
si s’ha aguditzat i, a sobre, el teatre
arrossegava un romanent –per cul-
pa de superàvits de temporades pas-
sades i una sentència favorable so-
bre l’IVA– que cada vegada és me-
nor (enguany de 438.000 euros).

Aquí cal afegir-hi la incertesa de la
Generalitat,queencaranosapl’apor-
tacióquehifarà,peròquel’haretallat

LAURA SERRA

BARCELONA. No podia haver co-
mençat pitjor l’any per a Sergi Bel-
bel. Dos dies després de l’enterra-
ment d’una amiga, l’actriu Anna Li-
zaran, el director del Teatre Nacio-
nal (TNC) va ser convocat a una
reunió del consell econòmic del te-
atre en què el van informar de les xi-
fres de tancament de l’any 2012 i les
previsions per al 2013. Funestes.

L’ocupació mitjana de les sales
del Nacional ha baixat del 73,21% al
55,17% i, per tant, els ingressos per
entrades venudes cauen
substancialment. Si bé el
pressupost del 2012
s’ha tancat sense
dèficit gràcies a
ajustos interns i a
l’èxit de públic
de la primera
meitat de l’any
–sobretot d’una
obra: Agost–, els
gestors preveuen
que perdran un
28% dels recursos
propis el 2013. En to-
tal, un milió d’euros. El
consell d’administració va
anunciar a Belbel que, si no es pre-
nien mesures dràstiques i immedi-
ates, el següent director, Xavier Al-
bertí –que li pren el relleu del càrrec
al juliol– “no tindria ni un cèntim
per programar”, deia ahir Belbel.

Repercutir la retallada a tothom
Després de dies de tenir en compte
totes les possibilitats, ahir al direc-
tor i la gerent del teatre, Mònica
Campos, els va tocar fer públiques
les mesures d’estalvi a què se sotme-
trà tota la part artística del teatre.
La més visible és que al març es tan-
carà la Sala Tallers “com a sala d’ex-
hibició, provisionalment per dos
anys”, va recalcar Belbel, tot i que
aquesta data és més una hipòtesi,
confiant que la crisi de públic reme-
trà, que no un compromís firmat.
Els dos espectacles que s’havien de
fer allà, de Nao Albet i Marcel Bor-
ràs i d’Elena Tornero, passen a la Sa-
la Petita.

Sergi Belbel tanca la Sala
Tallers i retalla l’activitat

–fins a un mínim històric– per
compensar un milió d’euros

menys d’ingressos propis

des del 2009. El precedent és clar:
aquest 2012 s’havia compromès a
aportar 8,5 milions i finalment n’ha
pagat 7,67. “Estem lluitant perquè la
rebaixa sigui mínima”, deia Campos.
Han de compensar la caiguda d’un
milió d’euros d’ingressos propis el
2013, tot i que no han xifrat encara
l’estalvi que suposaran els ajustos.

L’adéu amarg del director
“No me’n sento responsable, per-
què és un cúmul de coses, però no
puc eludir la meva responsabilitat”,
deia Belbel, que és qui decideix la
programació del teatre. El relleu en
la direcció ha sigut un factor clau en
aquesta retallada: “Això es fa perquè
Albertí pugui desplegar el seu pro-
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ADÉU A LA SALA TALLERS
Groenlàndia, de Jordi Faura,
serà l’última que es veurà a la

Sala Tallers, que tancarà al
març. 01. Sergi Belbel, ahir en

roda de premsa. CÈLIA ATSET
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ala i 70 funcions

jecte. Les mesures serien diferents
si la temporada que ve la fes jo”, va
dir. La solució hauria estat fer cór-
rer espectacles a finals d’any, cosa
que ni ha proposat al futur director.

La gran víctima d’aquest procés
és el projecte d’incentiu de la dra-
matúrgia contemporània, el T6, la
nineta dels ulls de Belbel. Es va cre-
ar fa 10 anys i ha donat més d’una
trentena d’obres, entre les quals
èxits com El mètode Grönholm i Una
història catalana, que es reposa en-
guany a la Sala Gran. Precisament
aquest era el gran mèrit del pas de
Belbel pel Nacional: haver fet que
els autors catalans vius entrin a la
Sala Gran. “El T6 era la portada del
programa d’aquest any. Per mi és
central, però és el més deficitari”,
deia, resignat. I defensava: “S’ha de
mantenir la capacitat de crear es-
pectacles del TNC”.

Un pla de viabilitat a l’horitzó
A la roda de premsa d’ahir no hi va as-
sistir ni el futur director del TNC, ni
el conseller Ferran Mascarell, ni cap
membre del consell d’administració.
La gerent va afirmar que, després
d’aquest pla de xoc, el consell elabo-
rarà un pla de viabilitat més ampli,
però no va voler dir si les retallades
afectaran també l’estructura del tea-
tre ni si se’n derivaria un ERO. A nin-
gú no se li escapa que tancar una sa-
la estalviaria uns quants llocs de tre-
ball. El TNC té 129 treballadors que,
tot i no ser funcionaris, han patit re-
tallades salarials. Sembla que el mal-
son no ha acabat.e

Així neix la llavor
del fanatisme

fàcil de portar a escena. Recordem
que Fernando Bernués ho va fer el
2006 amb Jordi Bosch i Ramon
Madaula i, per expressar el sentir
dels protagonistes, hi va introdu-
ir un piano i un violoncel, que aga-
faven força protagonisme en una
peça gairebé estàtica.

Lluís Homar, com a director, ha
traslladat aquest joc anímic a les
llums (que firma Xavier Albertí) i
al vestuari (Nidia Tusal), però, a
més, trenca l’estaticisme amb acci-
ons dels dos intèrprets una mica
supèrflues, sobretot en el primer
tram de l’obra. Com dèiem, la dis-
tància física i el distanciament aní-
mic són els dos elements bàsics que
jeuen sota el text, i la seva presèn-
cia és molt necessària per omplir
de tensió les paraules.

Però Homar, que feia sis anys
que no treballava al teatre, té ganes
de jugar. Comença amb un joc in-
genu a manera de pròleg, que con-
tinua mentre els dos amics no te-
nen problemes de relació. Diríem
que quan aquesta relació s’esquer-
da, la proposta agafa intensitat i els
rostres dels intèrprets també.
Aleshores podem sentir a la nostra
pell la vivència dels personatges.
Dos grans actors i dos bons papers
en una funció que transmet perfec-
tament les qüestions de les quals
parla l’obra. L’amistat, l’egoisme,
la transformació d’una persona
normal, d’un liberal, que diu en
Max, en un fanàtic.

I els ous de la serp s’incuben ara
mateix altra vegada a Europa o a part
de l’islam. Sens dubte un espectacle
que neix amb el segell de l’èxit.e

Pressupost
No se sap
quina serà
l’aportació de
la Generalitat,
que baixa
des del 2009

Model
“S’ha de
mantenir la
capacitat de
crear obres
del TNC”, diu
Sergi Belbel

Les mesures del pla
de xoc del Nacional
per afrontar el 2013

Retallades

Tancar la Sala Tallers
La sala que ha acollit les estrenes
de bona part de les obres d’auto-
ria catalana contemporània tan-
ca el 4 de març “provisionalment
i per dos anys”, va dir Belbel. Es-
peren poder llogar la sala per a
altres usos.

Reduir les funcions
La crisi de públic prevista per al
2013 els fa decidir retallar 70
funcions repartides en totes les
obres, perquè cada dia de funció
calculen que creix el dèficit en
comptes d’amortitzar el cost. El
TNC s’ocuparà de gestionar can-
vis d’entrades i abonaments.

Retallar costos i sous
“He intentat equilibrar l’ajust.
Opto per demanar complicitat a
tots els creadors i artistes, que
han tingut el disgust de l’any”, va
dir Belbel. La rebaixa s’ha nego-
ciat per cada obra (n’hi ha que no
estaven firmades) tant de sous
com d’escenografia i vestuari.

Fer dues obres T6 al 50%
El perjudici més gran se l’han en-
dut els dos últims muntatges del
T6, que es queden amb la meitat
de pressupost i 10 dies d’exhibi-
ció, i passen a la Sala Petita. Les
obres No parlis amb estranys i
Atraco y paliza en Agbanäspach
s’hauran de tornar a repensar.

Desfer la companyia fixa
La temporada 2009-2010 Belbel
va presentar una companyia es-
table de nou actors per al T6. En
versió reduïda, s’ha mantingut
fins ara. Després de l’obra Gro-
enlàndia de Jordi Faura (l’últim
T6 que es farà a la Tallers), se’ls
modificarà el contracte.

Incentivar les vendes
Per guanyar públic, per primer
any han optat per fer promoci-
ons. Belbel va dir que pensaran
“incentius” en la política de ven-
da d’entrades. Un és l’oferta de
15 € per les dues obres del T6.

Eduard Fernández i Lluís Homar, cara a cara. DAVID RUANO

Adreça desconeguda
LA VILLARROEL
15 de gener

SANTI FONDEVILA

Dos grans actors reunits
en un text emocionant,
senzill però terrible en
la mesura que mostra el
naixement del nazisme

com a força destructora de l’individu
i de les relacions humanes.

Adreça desconeguda, publicat
l’any 1938 i basat en una correspon-
dència original, segons afirma l’au-
tora, Kathrine Kressmann Taylor,
descriu la relació epistolar entre dos
amics íntims. Martin Schulse va
deixar Alemanya després de la Pri-
mera Guerra Mundial, i ara, el 1932,
decideix tornar-hi amb la tota la se-
va família. En canvi, Max Eisens-
tein, alemany i jueu, es quedarà a
San Francisco portant el negoci que
comparteixen, una galeria d’art. En
Martin vol retrobar-se amb el seu
país, però el que trobarà serà un vol-
cà en erupció que escampa les cen-
dres per damunt de tot i de tothom.
La distància entre ells no serà cap
dificultat, al principi, però els esde-
veniments polítics a Alemanya –el
partit nazi guanya les eleccions el
1932 i Hitler és canceller el 1933–
aniran aixecant un mur de silenci,
covardia, racisme.

Certament, Adreça desconeguda
és un text apassionant, però gens

Crítica


