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Francesc Orella torna al TNC per repetir-hi l’experiència de ‘La caiguda’

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

TNC: una temporada paupèrrima
El Teatre Nacional de Catalunya ha
presentat la temporada 2002-2003. Se-
gons em sembla, és una temporada
paupèrrima que planteja diversos in-
terrogants. Uns són de fons, de model,
fins i tot de política cultural; els altres
són estrictament tècnics o econòmics,
de gestió, i, de fet, estan lligats als
primers. En tot cas els dubtes que tinc
són prou importants com per demanar
que Domènec Reixach defensi com a
model el projecte que ens presenta per
a aquest any o bé que el justifiqui en
funció d’algunes circumstàncies ad-
verses. No es tracta, doncs, de la tria
d’uns autors o de l’absència d’uns al-
tres –que també–, sinó de constatar la
desproporció que hi ha entre els costos
i allò que se’ns proposa.

1. D’entrada sorprèn la quantitat de
dies que el teatre està tancat. Mirem
només la Sala Gran: sobre els 365 dies
de l’any, aquesta sala tindrà 164 dies
de funcionament i 201 estarà tancada.
Si tenim en compte que el pressupost
confessat és de 10.421.000 euros (uns
1.734 milions de pessetes), la cosa fa
venir vertígen. És clar que durant
aquests dies sense activitat segura-
ment es llogarà la sala per fer actes
diversos i alguna celebració civicocul-
tural, però potser no era per a aquestes
coses que es va construir el Nacional.
Es dirà que els espectacles necessiten
un període d’assaig a l’escenari mateix.
Doncs tot i així la cosa és desmesurada,
ja que el Nacional disposa d’espais i
equipaments més que suficients per
treballar amb agilitat.

Em temo que una primera explicació
l’haurem de buscar en l’economia: la
temporada 2001-2002 ha estat dolenta
per a tothom i, malgrat la manca d’au-
tocrítica que caracteritza els homes i
dones del Nacional, la veritat és que a
ells també els ha anat malament. Com
que hi ha un encavalcament entre anys
econòmics i temporades artístiques,
segurament el que ara se’ns ofereix és
l’única cosa possible, amb els resultats
de la temporada anterior a la mà. Si no
és així, si aquest problema no existeix,
se’ns hauria d’explicar per què un
equipament tècnicament bo treballa
per sota de les seves possibilitats.

2. En la temporada que se’ns ha
presentat podria sorprendre la pre-
sència de tres grans figures de la cançó,
però el problema no és ni de lluny
aquest. Que Raimon, Maria del Mar
Bonet i Lluís Llach actuïn al Nacional
és més que acceptable ja que només
ocupen la Sala Gran durant 12 dies. No
es tracta, doncs, del que hi ha, sinó del
que hi falta i de la poca ocupació dels
espais. I aquí topem amb el model de
la institució que, com ja he dit altres
vegades, comet un error equivalent a
haver confós una universitat amb un
aulari. Si el teatre funcionés en reper-
tori, cosa que és perfectament possible,
es trauria més partit de l’equipament i,
alhora, es visualitzaria d’una manera
clara el projecte cultural que necessà-
riament ha de tenir un Teatre Nacio-
nal. Sense repertori, sense una com-
panyia estable i funcionant de fet a
partir d’un grup de fidels que mai no

qüestionen l’essencial, el que es fa és
perpetuar un plantejament artístic
que jo trobo equivocat.

En el nostre context actual, lingüís-
tic, sociològic i cultural, sempre m’ha
semblat que era imprescindible que el
Teatre Nacional fos una institució de
primer nivell i que fes de motor de la
nostra dramatúrgia. Alhora, havia de
revisar el passat amb una mirada nova.
Calia, doncs, estabilitat en els equips
artístics (no d’amagat, sinó obertament)
i que s’estigués atent a les múltiples
tendències del nostre passat més re-
cent. Res d’això no s’ha fet, i, tal com
també he dit altres vegades, s’escamo-
tegen generacions senceres i es parteix
d’apriorismes tan sorprenents com que
Espriu, Capmany, Brossa, Pedrolo o Pa-
lau i Fabre no hi han de ser estrenats.

3. Com que la temporada 2002-2003
està en la línia de les anteriors (només
que més pobra i encara menys imagi-
nativa), és evident que Domènec Rei-
xach el que fa és defensar un model.
Per a mi és un model erroni, però al
capdavall la meva opinió és ben poca
cosa. Cal veure, doncs, els fets, i la
primera constatació és que Josep Maria
Flotats, amb tots els seus defectes –i en
tenia molts–, va deixar un teatre a ple
rendiment, amb uns índexs d’ocupa-
ció altíssims i amb una gran penetra-
ció social. En canvi, avui el TNC es
troba obrint la temporada més trista
de la seva curta història i programant
únicament a partir de gustos perso-
nals. Reixach, doncs, ens hauria d’ex-
plicar per què exclou uns autors de-
terminats i per què no rellegeix el
nostre patrimoni dramàtic més enllà
de les idees comunes. I enguany també

hauria de justificar per què té més
tancat que obert un teatre que ens
costa més de deu milions d’euros cada
any.

4. Si descomptem els representants
de la cançó, la temporada de la Sala
Gran queda reduïda a tres muntatges,
l’estada de quatre dies de Pina Bausch
i l’òpera circ de Carlos Santos. Carlos
Santos està molt bé, ens el coneixem fa
molts i molts anys, però... Quan l’any
passat el mateix Carlos Santos d’ara va
inaugurar el Lliure, vaig sentir co-
mentaris burletes de molts membres
del Nacional. Ara no sé què diran... Està
bé fer un Eduardo de Filippo, però ca-
lia tornar a Sagarra? No hi ha altres
prioritats? No seria infinitament més
útil donar una imatge més completa i
complexa del nostre passat teatral? Es
veu que no. També es fa Molière. Mo-
lière sempre està bé, però la tríada De
Filippo, Sagarra i Molière admeto que
no l’entenc, i que no sé veure la co-
lumna vertebral del projecte.

5. La Sala Petita comença amb un
muntatge d’un text de Michel Vinaver
sobre l’11 de setembre de Nova York i
una versió de Les troianes, d’Eurípides.
El text de Vinader no el conec, però
agraeixo que es faci Eurípides. Després
els titelles de Jordi Beltran, la reposició
de La caiguda (reposar no és funcionar
en repertori) i, finalment, un muntat-
ge a partir de textos de Kafka, amb di-
recció una altra vegada de Lavaudant,
que està abonat al Nacional. Com es
pot veure, a la Sala Petita han desapa-
regut del tot els autors catalans. Com
que segons les dades que tenim aquest

espai acaba el dia 27 d’abril (no hi ha
més coses programades?, no es pensa
fer res més?, es pot admetre que un
teatre d’aquest nivell improvisi pro-
gramacions?, i, si no les improvisa, per
què tanca el 27 d’abril?), potser encara
hi ha alguna esperança... En tot cas,
fins avui hem de pensar que no hi ha
textos catalans o bé que, els que hi ha,
no agraden al director del Nacional.
Ara, una temporada del Teatre Nacio-
nal en què els dramaturgs catalans
queden reduïts a Josep Maria de Sa-
garra ens hauria de fer pensar, i molt.

Però, de fet, sí que hi ha un altre au-
tor català, David Plana, que estrenarà a
la Sala Tallers, en direcció de Carlota
Subirós. En aquest espai també hi ha
Neil LaBute, dramaturg i director de
teatre i cinema nascut a Detroit, que
dirigirà Magda Puyo, Bésame el cactus de
la coreògrafa Sol Picó, i alguna coseta
més. Tot plegat, com es pot veure, ben
poca cosa, al marge, és clar, del resultat
artístic dels muntatges, en els quals cal
tenir la màxima confiança.

6. I em pregunto: és acceptable
aquest model que exclou els autors
catalans i que té el teatre tants dies
tancat? Es tracta realment d’un model
o bé és una manera com qualsevol al-
tra de programar un espai escènic? Es
justifiquen les despeses milionàries
que costa cada any aquest teatre? No té
alguna cosa a veure la pèrdua d’ús so-
cial del català amb el menyspreu que
es manifesta per la nostra tradició des
d’institucions com ara aquesta? I mil
preguntes més que el lector pot anar
completant. A mi em sembla que no es
llaura a prou fondària. Però únicament
és la meva opinió. Ens ho expliquen?


