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El nou Lliure al Palau d’Agricultura. Es recuperen edificis però no s’aposta pel patrimoni teatral català
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Casa nova, casa vella
1. Casa nova
Tinc la sensació que el teatre català ac-
tual viu entre una casa nova i una casa
vella. No em refereixo a les diferències
que hi ha entre les infraestructures re-
cents o els edificis restaurats, i els
equipaments encara deficitaris. Més
aviat voldria fer unes consideracions en
el sentit que d’una banda hi ha la casa
nova de les pedres i de l’altra la casa
vella de com ens pensem a nosaltres
mateixos, de la desconfiança dissimu-
lada o no que sentim per la
nostra tradició i fins i tot
pels autors actuals.

Pel que fa a les pedres,
recordo haver tingut fa anys
alguns intercanvis d’opini-
ons amb diversos amics so-
bre la necessitat, o no, d’in-
fraestructures teatrals no-
ves a Catalunya. Quan la
qüestió es plantejava única-
ment des d’una perspectiva
econòmica –el cost de les
obres–, jo argumentava que
la reconstrucció de les ciu-
tats, a partir dels ajunta-
ments democràtics, i del
país a partir d’un cert auto-
govern, també passava ne-
cessàriament per disposar
d’uns teatres equivalents al
que s’estava fent o es volia
fer en els altres àmbits: arts
plàstiques, jardins, remode-
lació de barriades, bibliote-
ques, vies de comunicació...
Aquesta preocupació que
dic –i em disculpo per dir-la
en primera persona– es va
concretar en la meva mo-
desta participació a fer pos-
sible a començaments dels
anys vuitanta el projecte d’inventariar
els teatres de Catalunya, un material
que després s’edità amb el títol Teatres
de Catalunya, a cura de Josep Gràcia, i
que bàsicament era un conjunt de fit-
xes de teatres –plànols, descripció, si-
tuació i ús d’aleshores, etc.– que es va
dur a terme gràcies a la col·laboració
entre el departament de Cultura de la
Generalitat, La Caixa de Barcelona (O-
bra Social), i l’Institut del Teatre, el
primer volum del qual es va editar, amb
retard, l’any 1986.

Aleshores, en el moment de fer-se el
treball de camp i les fitxes, la situació
dels teatres era lamentable: locals que
s’havien convertit en cinemes, en ga-
ratges, en magatzems, o espais sense les
mínimes condicions, sense camerinos,
sense material tècnic... En realitat està-
vem parlant, pel que fa tant als locals de
Barcelona com als de la resta de Cata-
lunya, d’edificis construïts durant les
darreres dècades del segle XIX i les pri-
meres del segle XX. Locals, doncs, ja
vells, en els quals s’havia invertit poc o
gens, que no semblaven els més ade-
quats per als reptes dramatúrgics que
es començaven a perfilar. Aquestes de-
ficiències afectaven tant els grans equi-
paments, per exemple el Liceu d’ales-
hores, com els locals més petits. Es feia
evident la necessitat d’intervenir en el
tema i de forçar un cop de timó con-
tundent. I, per si jo personalment tenia

cap dubte, que no en tenia cap, vull
assenyalar que, anys més tard, la possi-
bilitat de col·laborar professionalment
durant un temps amb Oriol Bohigas a
l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Barcelona em va acabar de convèncer
que si alguna cosa útil es podia fer era
dotar el país d’infraestructures cultu-
rals.

Afortunadament la qüestió de les in-
fraestructures teatrals també preocu-
pava i ocupava moltes altres persones
de més pes i més influència que no pas

jo. De manera que el procés de canvi es
va iniciar, i aquí cal admetre que l’im-
puls dels ajuntaments democràtics va
ser fonamental, com també ho va ser
una pressió constant de la professió
que, incansable, des de feia anys posava
damunt de les taules pertinents la ne-
cessitat de recuperar, remodelar, cons-
truir i replantejar els equipaments es-
cènics. No era només l’edifici, del que es
parlava, era el concepte mateix d’espai
escènic, i de l’equipament tècnic. Així,
doncs, lentament, i des d’iniciatives di-
ferents, va quallar la necessitat d’unes
infraestructures teatrals noves que,
amb el temps, es van concretar a Bar-
celona en les millores del Romea i el
Poliorama, la reconstrucció del Victò-
ria, l’edifici del Teatre Nacional de Ca-
talunya impulsat per Max Cahner i Jo-
sep Maria Flotats, el Liceu, el nou Teatre
Lliure del Palau de l’Agricultura, i, fora
de Barcelona, en el teatre de Sant Cu-
gat, la recuperació del Bartrina i del
Fortuny a Reus, el Teatre Alegria de
Terrassa, i un llarg etc., entre els quals
hi ha locals teatrals a Badalona, Santa
Coloma, Vic, Torelló, Balaguer, Banyo-
les, i molts més.

En iniciar-se aquest procés la preo-
cupació bàsica era si, al marge de les
pedres, del cost de les pedres, el teatre
català era capaç de plantejar-se el canvi
d’escala que requeria la nova situació
que es pretenia de dibuixar. Es dubtava

que hi hagués prou públic, es tenia por
de saturar l’oferta, no se sabia com re-
soldre les noves exigències de produc-
ció, tant econòmiques com tècniques,
es temia d’estar fent una casa massa
gran per a uns nuvis tan petits... Dit en
plata, es feia casa nova però es dubtava,
molt i molt, de les bondats del teatre
del país, tant dels autors com dels di-
rectors, dels escenògrafs, dels actors,
de tothom. I també es dubtava que hi
hagués prou diners per poder mante-
nir la nova realitat que s’estava dibui-

xant. De fet, alguns d’aquests dubtes i
problemes encara cuegen ara, com per
exemple el del finançament i una certa
desconfiança en la realitat nacional,
bàsicament pel que fa a la tradició i als
autors.

2. Casa vella
Molts d’aquests equipaments s’han fet
o s’han recuperat sense uns programes
d’ús coherents i, a més, s’han inaugu-
rat de manera deficient des del punt de
vista humà i pressupostari. Vull dir
que les infraestructures per elles ma-
teixes són poca cosa si, en culminar-se
el procés arquitectònic i en molts casos
urbanístic, no les avala la concepció
que el teatre és una màquina que per
funcionar necessita persones, idees i
diners. Això de banda –i ja és deixar
molta cosa al marge–, tampoc no
queda clar per què hem endegat un
procés de millorament físic si al dar-
rere d’aquest no hi ha una aposta clara
i sense fissures pel que ha estat i és el
teatre català. I és aquí on em sembla
detectar en els creadors mateixos, i en
els gestors teatrals, una inexplicable
fredor pel nostre patrimoni. És com si
després d’haver fet la casa nova, la fa-
mília continués aplegada al voltant del
vell braser de la cuina o de la taula
camilla, i vivint encara segons l’estil de
la casa vella.

La reconstrucció dels espais teatrals

del país, i la construcció d’espais nous,
tot i les deficiències de funcionament
que acabo d’esmentar, ens hauria de
dur a tots plegats a ser més generosos
amb el nostre passat i amb el nostre
present. És imperiós que sigui així si
no ens volem concebre com a perifè-
rics i provincians. I no estic proposant
de ser acrítics, sinó justament el con-
trari. Cal forçar una relectura del que
hem estat, cal disposar d’espais de de-
bat i de contrast, cal que no ens mirem
amb tanta desconfiança. Uns exem-

ples: durant anys i anys
vaig sentir a dir que el tea-
tre de Rusiñol, tret de L’au-
ca, no tenia res interessant,
fins que es va estrenar L’he-
roe. A partir d’aleshores he
sentit a dir que, al marge
d’aquestes dues obres, no
hi havia res més, fins que fa
poc Jaume Melendres des-
enterrava la magnífica Lli-
bertat. De Joan Oliver també
es deia que el seu teatre no
era res, fins que es va des-
cobrir El 30 d’abril. I podrí-
em continuar donant
exemples d’autors amb
textos sensacionals que en
algun altre lloc ja he asse-
nyalat: Robrenyo, Puig i
Ferreter, algun text de Por-
cel, Juli Vallmitjana, Ra-
mon Vinyes, Bertrana, Sol-
devila, Capmany, Espriu,
Gual, Alexandre Ballester,
Pedrolo, Blai Bonet, algun
Frederic Soler, Sebastià Ju-
an Arbó, Palau i Fabre, Jor-
di Teixidor, Muñoz i Pujol,
Manuel Molins, Apel·les
Mestres i l’enemic d’aquest,
Eugeni d’Ors, El nou Prome-

teu encadenat del qual potser s’hauria
de mirar una altra vegada. Ja sé que de
molts d’aquests autors –i són única-
ment uns exemples esgarrapats a la
memòria– es diu que no són interes-
sants, però no se’m negarà que, en
primera instància, això no passa de ser
una opinió com a mínim discutible.

Però, a més a més, hi ha una altra
cosa: l’obligació que tenim de rellegir,
l’obligació de descobrir i, fins i tot,
l’obligació d’inventar. Mai, que jo sà-
piga, no s’ha intentat dramatitzar
l’escruixidora KL Reich, d’Amat-Piniella,
ni s’han explorat les possibilitats escè-
niques de Cèsar August Jordana, autor
de la inoblidable novel·la El Rusio i el
Pelao, ni em consta que s’hagi ofert re-
centment a ningú la possibilitat de
transformar en un text per a l’escena
alguna cosa de Llull, ni es pensa d’a-
daptar Francesc Trabal...

Les cases noves que ens han fet con-
viuen, doncs, amb una idea de casa
vella, o amb unes idees velles de com és
la casa que tenim. I que consti que no
ho dic des de cap nostàlgia. Tot el
contrari. Ho dic perquè crec sincera-
ment en les possibilitats dels noms as-
senyalats, i amb molts d’altres, i per-
què és imperatiu que ens redescobrim
i creguem en nosaltres mateixos. Al-
trament potser no valia la pena d’ha-
ver fet tantes despeses amb parets més
o menys monumentals.


