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Juan Carlos Olivares SergiBelbelmarcaambelseucerclede
confiançales líniesartístiquesdelaseva
primeratemporadadedirectordelNacional

TNC i identitat

E
l 1992 Sergi Belbel es
va presentar al Centre
Dramàtic de la Genera-
litat (el CDG, al Teatre
Romea) amb La filla del

mar, d’Àngel Guimerà.
Dirigia el Romea Domènec Rei-

xach. Han passat gairebé quinze
anys i Belbel tornarà el mes de no-
vembre a Guimerà amb l’estrena
d’En Pólvora. Aquest cop al Teatre
Nacional de Catalunya (institució
hereva del CDG) i assumint la
doble funció de director del mun-
tatge i del TNC. Comença un nou
cicle. Belbel substitueix Reixach.
Un curiós tirabuixó que diu molt
de l’endogàmia del reduït gremi
teatral català, pròxim a la ductili-
tat dramàtica del temps en l’obra
de Belbel, com es pot veure en
Morir (o no) o El temps de
Planck.

Que el director del TNC també
estreni en el seu teatre no és cap
novetat. És el primer que va fer
Josep Maria Flotats. Però aquí
haurien d’acabar les comparaci-
ons. O no? A partir de les primeres
dades de la temporada 2006-
2007, amb el seu avançament de
directors, dramaturgs, escenò-
grafs, Belbel sembla decidit a for-
mar un equip artístic de confian-
ça que aporti al TNC una persona-
litat artística definida i
identificable per al públic. Flotats
també tenia visió: la secreta am-
bició d’establir un model de com-
panyia oficial estable, però inspi-
rat en l’estructura clàssica de la
Comédie, per a més glòria del seu
propi passat.

La presència de Jordi Galceran,
Toni Casares, Estel Cristià/Max
Glaenzel, entre d’altres noms prò-
xims a la trajectòria professional
del nou director del TNC, podria

Sergi Belbel compta amb noms pròxims a la seva trajectòria per a la nova temporada del TNC: pot ser el senyal d’un suau canvi de rumb ■ JOSEP LOSADA

ser el senyal d’un suau canvi de
rumb per distanciar-se de la utili-
tarista visió que cert sector teatral
té del Nacional i que, en part, havia
intentat forçar en els últims anys,
desdibuixant conscientment la
projecció autònoma de la institu-
ció. A aquesta facció ja li convenia
que el Nacional funcionés com un
luxós joc de construcció, amb la
seva brillant caixa i les seves boni-
ques peces per aixecar qualsevol
fantasia teatral. Un contenidor co-
munal, un teatre-kibbutz, una

casa mare generosa, l’única raó de
ser de la qual ha de ser la felicitat
dels seus fills d’acollida temporal a
canvi del seu sacrifici com a ens
amb personalitat pròpia.

Una anomalia. Quants teatres
nacionals es limiten a ser identi-
tats difuses? Fóra estrany que el
Teatre Nacional deixés d’aspirar a
les seves possibles senyes d’iden-
titat mentre la iniciativa privada
de Barcelona es preocupa de di-
buixar un atractiu mapa de direc-
tors artístics per a les seves sales.

Si el Nacional finalment existeix
per als ciutadans –un exemple és
la relació natural que ja existeix
entre l’edifici i el seu públic– ha ar-
ribat potser l’hora que es creï un
estil, una marca, una manera de
fer i entendre el teatre que el dife-
renciï clarament de la resta de te-
atres de la ciutat, el país i l’Estat i
afavoreixi la seva projecció en
mercats més amplis. Tenir perso-
nalitat trenca totes les barreres,
fins i tot la del recurrent argu-
ment idiomàtic.

‘EnPólvora’ téuntret
diferencial:elseu
contexturbàiproletari.
Potseraraelsclàssics
catalansentraranala
modernitat

Quadern de teatre

Un altre Guimerà
@ Sempre cal fixar-se en els de-
talls. En Pólvora és el segon Gui-
merà de Belbel i el quart del TNC.
Un gest senzill de continuïtat dins
les dues trajectòries si el text no
tingués una característica dife-
renciada: el seu context urbà i pro-
letari. És possible que amb el nou
director del Nacional els clàssics
catalans entrin finalment a la mo-
dernitat. Facilita les coses que
l’autor mateix tingués la intenció
de crear una obra completament
moderna situada en el món obrer
de la Catalunya de finals del segle
XIX. Amb el vistiplau de Guimerà,
Belbel ha evitat que la seva nova
etapa del TNC s’iniciï amb un altre
cant estètic al teatre ruralista tan

estimat pels autors catalans i la
seva dicotomia entre tradició i
modernitat. Un tradicionalisme
acovardit que fins i tot semblava
mimat pel TNC.

Un altre gest a tenir en compte
és l’estrena en la temporada 2006-
07 d’una obra de Carles Soldevila,
un autor que sempre es va sentir
pròxim al seu temps, còmode de
viure les contradiccions de la seva
època, sense enyorar passades i
idealitzades arcàdies nacionals.
Soldevila entra en la nòmina d’au-
tors del Nacional inaugurant la
nova temporada amb Valentina,
un drama burgès i cosmopolita,
centrat en la figura d’una adoles-
cent que es veu expulsada del seu

paradís personal per una realitat
que li trenca tots els esquemes.
Òrfena d’idealismes, la seva reac-
ció serà extrema, brutal. Un per-
sonatge incòmode per als que
tenen una visió acomodatícia i
tranquil·litzadora del teatre cata-
là amb més de cinquanta anys.
Que la dramatúrgia i la direcció re-
caigui en Toni Casares, director de
la Sala Beckett, és un altre ele-
ment de confiança per esperar
una lectura neta d’enyorances his-
tòrico-teatrals.

Un últim detall: la presència
d’Albert Espinosa (amb la de Joan
Font) en el primer muntatge que
intentarà visualitzar l’“oferta fa-
miliar” del Nacional.‘La filla del mar’ que es va veure el 2002 al TNC ■ CRISTINA CALDERER


