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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
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