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El Palau de l’Agricultura enllesteix les obres de remodelació per dins i per fora

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

Visita al nou Teatre Lliure
1. Un somni
Fa unes setmanes vaig visitar amb Josep
Montanyès el Palau de l’Agricultura,
nova seu del Teatre Lliure, que si no hi
ha sorpreses obrirà les portes a finals del
mes de setembre. Mentre passejava pels
diferents espais, del hall d’entrada a la
càlida i bellíssima sala, de l’escenari als
tallers i les oficines, recordava amb
enyorança Fabià Puigserver. Quina llàs-
tima haver perdut un home com ell,
honest, ple d’humanitat i que entenia el
teatre com una alta manifestació de
l’esperit i com la concreció material del
treball en equip. El teatre, efectivament,
mai no el fa una sola persona, i per tant
el que el Lliure ha aportat a la cultura
dramàtica de Catalunya, que és moltís-
sim, ho devem tant a la figura gegantina
de Fabià com als homes i dones que
treballaven al seu costat en la direcció
d’espectacles, en les escenografies, en
l’actuació, les feines tècniques i artesa-
nals, en els auxiliars de tota mena, des
de l’associació d’espectadors...

Si en Fabià veiés el seu somni tal com
s’ha realitzat, em sembla que li agrada-
ria... I dic que és el seu somni, però aquí
novament haig de remarcar que no no-
més era el seu; era el somni de moltes
persones que han deixat anys de la seva
vida en una aventura que, no estarà de
més reiterar-ho, també és col·lectiva.
Perquè allò que en els inicis podia haver
estat entès per segons qui com una bo-
geria de quatre còmics –i a mitjans dels
anys setanta encara es pensava força en
aquests termes– se’ns ha revelat final-
ment amb tota la seva grandesa: treball
en equip, rigor dels plantejaments, con-
cepció oberta del repertori, lectures ac-
tuals dels clàssics, integració dels con-
ceptes moderns d’espai i de la relació
entre l’espectador i el públic, planteja-
ments de producció que defugien les
grandeses inútils, criteri d’inversió i no
pas de despesa... Fins aleshores el teatre
català mai no havia tingut uns plante-
jaments semblants i mai no havia reeixit
tan regularment en els reptes artístics.
La dramatúrgia catalana moderna té,
doncs, un abans i un després del Lliure.

En aquest sentit, el somni col·lectiu,
somiat per uns quants en benefici de
tots, ha significat dotar el país d’una
institució que en el seu terreny és com-
parable a les universitats, als hospitals, a
les autopistes, als aeroports, als trens
d’alta velocitat... Són coses que es tenen
o no es tenen, però per ser justos hem
d’admetre que en bona mesura és
aquesta diferència la que determina la
qualitat de vida i el grau d’això que
d’una manera inexacta anomenem civi-
lització. El teatre no és un esbarjo, no és
un lloc on anar a distreure’s de les ca-
bòries quotidianes, i no és tampoc un
espai per a les discussions intel·lectuals.
És, tot i que soni una mica ridícul, un
temple, un espai públic on els humans
ens trobem per veure’ns com més pro-
fundament millor a través d’una acció
mimetitzada, pensant i sentint alhora;
és un art eminentment social i polític,
profundament compartit des de l’arrel. I
és justament a partir d’aquesta concep-
ció que no m’interessa gens el teatre
entès com a charlotada, tot i que admi-
ro, i molt, la possibilitat que algú ens
faci riure des d’un escenari. No hi ha
dubte que Fabià Puigserver i els seus van

saber canalitzar els esforços personals en
la direcció de fer del teatre un lloc seriós.

Les institucions públiques, amb més o
menys generositat, amb més o menys
regateig, han anat assumint amb els
anys la importància i la transcendència
de la proposta i, amb diners de tothom,
han fet possible que hàgim gaudit du-
rant anys d’espectacles esplèndids, de
plantejaments agosarats, de troballes
plenes de bellesa i, també cal dir-ho,
d’un projecte que sentíem nostre, de
tots, del país. Això, i la fidelitat d’un
públic que s’ha anat ampliant amb el
ha convertit el Lliure, la història del
Lliure, en una part essencial de la nostra
vida cultural. El projecte ja era clar des
del començament i, si naixia com a tea-
tre privat amb vocació de teatre públic,
era perquè –tal com se’ns recordava en
el desè aniversari de la fundació– “l’any
1976 cap institució no era capaç d’assu-
mir un teatre públic i menys encara en
el sentit que el Teatre Lliure el planteja-
va”.

Però aquest somni, sorgit del model
de Strehler, necessitava créixer per po-
der ser plenament el que ja era en es-
sència. D’aquí els diferents projectes que
es van elaborar amb l’arquitecte Manolo
Núñez, que finalment s’han concretat
en el Palau de l’Agricultura com a peça
central, fonamental, de la Ciutat del Te-
atre.

2. Una realitat
Passejant per les instal·lacions, entre
obrers que ultimen els detalls, apreciant
les subtileses dels contrastos entre les
formes arrodonides i de colors càlids
dels anys vint i els angles tallats i suaus
de color d’ara mateix, comentava amb
Montanyès qüestions relacionades amb
els pressupostos, el personal que treba-
llarà en la nova etapa, les incerteses que
encara planen sobre el nou Lliure per la

indefinició de les institucions, la volun-
tat de recuperar muntatges emblemà-
tics i persones que han estat injusta-
ment marginades, els esforços que es fan
per integrar el màxim nombre de sen-
sibilitats possibles, la integració dels jo-
ves, el potencial enorme que tenen altres
espais més petits que conviuen amb la
sala que durà el nom de Fabià Puigser-
ver... Els reptes són molts, i importants,
si es vol que el Palau de l’Agricultura
culmini el projecte iniciat el 1976 i
l’ampliï a partir de les realitats actuals,
que són completament diferents.

Perquè passar del somni a la realitat
demana una adequació a les noves cir-
cumstàncies. Avui tenim el Teatre Naci-
onal, tenim un teatre privat potent, te-
nim un circuit de sales alternatives que
no esclaten amb tota la grandesa de les
seves possibilitats per falta de visió de les
institucions, i tenim uns desequilibris
territorials que no eren els d’aleshores,
quan el teatre independent encara mal-
vivia. No es pot demanar al Teatre Lliure
que resolgui el que hauria de ser plani-
ficat des de la Generalitat, però tanma-
teix de les decisions que es prenguin en
aquesta nova etapa en dependran mol-
tes coses del conjunt del país, com tam-
bé en depenen moltes del que s’està fent
–del que no s’està fent– des del Teatre
Nacional. I la primera, la prioritària, em
sembla que és la integració de voluntats,
d’estètiques i de criteris. El pitjor que li
podria passar al Lliure es tancar-se en un
nucli dur i ser impermeable a les dife-
rències. I, en el sentit contrari, el millor
servei que ens podria fer és mostrar-nos
l’enorme diversitat de la creació escèni-
ca catalana, una bona part de la qual és
conscientment marginada en uns silen-
cis empobridors.

Un altre servei, que no és tan diferent
del que acabo de dir, és la justícia his-
tòrica. Quan es reconeixerà a Hermann

Bonnín tot el que ha fet pel nostre país?
Com és que no se li ofereix de dirigir un
espectacle en un teatre públic? No hau-
ria d’haver dirigit ja, des de fa temps,
una cosa al Nacional? Quan podrem
veure propostes escèniques de Jordi Me-
salles, de Jaume Melendres, de Joan Ollé,
de Ricard Salvat, de Pere Planella? Són
només alguns exemples, als quals cal-
dria afegir el que ja he dit altres vegades:
rellegir els clàssics des d’uns ulls nous,
arriscar-se a revisar Pedrolo i Brossa,
ampliar els criteris de programació pel
que fa a la dramatúrgia internacional,
concebre les estrenes com a operacions
més àmplies que consolidin les opcions
o les situïn en el pla del debat...

A les portes del gran esdeveniment,
mentre esperem de saber coses concre-
tes pel que fa a la programació de la
primera temporada, el Lliure del Palau
de l’Agricultura encara té oberta la
qüestió de què passarà amb la sala de
Gràcia. No és irrellevant. Montanyès ha
fet de la seva continuïtat una qüestió
central, però ara cal concretar-ho i, més
que cap altra cosa, cal orientar-ho per
veure de quina manera el que es faci a
l’antiga seu es complementa amb la
programació de les noves instal·lacions.
Em sembla que la pilota és a la teulada
de les administracions. I, decideixin el
que decideixin, ho han de fer valorant el
Lliure pel que és: la institució que ha
canviat més profundament el teatre ca-
talà després de l’ADB i l’EADAG, l’aposta
més innovadora i seriosa que s’ha ende-
gat des dels anys setanta fins ara. En fi...

Recordo el darrer dia que vaig veure
Puigserver. Es presentava la maqueta del
projecte del Palau de l’Agricultura. Ell ja
estava molt malalt i tenia un aspecte
terrible, però guanyaven el seus ulls vius
i il·lusionats. Ens vam abraçar. “T’agra-
da?”, em va dir, davant de la maqueta. Sí,
Fabià, molt; m’agrada molt.


