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L’actriu Rosa Novell va protagonitzar ‘La noche de Molly Bloom’ dirigida per Lurdes Barba

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

Artenbrut: nova etapa
E

l teatre Artenbrut de Barce-
lona ha iniciat una nova
etapa. Si més no això és el
que cal suposar del canvi en
la direcció artística. Efecti-
vament, l’actriu Mercè An-

glès –que va ser una de les fundadores
d’Artenbrut S.L. amb els germans Joan i
Pere Raja i Rosalia Lentijo, als quals es
van afegir després altres persones sense
vinculació directa amb el món de l’es-
pectacle– ha renunciat a dirigir el teatre
i s’ha allunyat de l’empresa momentà-
niament. La substitueixen Josep Costa i
Pep Pla, ambdós actors i directors amb
una gran solvència professional.

ELS INICIS
L’Artenbrut va obrir les portes el mes

de desembre de 1993, és a dir, ara fa
nou anys. L’empresa havia estat funda-
da el 1991 i en aquest període es van
dur a terme les obres del local del carrer
Perill, contractat en règim de lloguer.
Va caldre una inversió inicial d’uns
quaranta milions de pessetes d’alesho-
res, a més de les despeses de material
tècnic divers. El projecte era ambiciós, i
cal admetre que hi pesava de manera
clara el model del primer Teatre Lliure;
es tenia la certesa que sense disposar
d’un equip artístic fix (fonamentalment
actors i directors) era impossible avan-
çar en la maduració teatral. S’aspirava,
doncs, a crear una companyia, a fer
produccions i a cobrir alguns buits de-
tectats en la programació de les sales de
Barcelona: el teatre de gest, el cabaret
literari, la programació infantil, la mú-
sica... Moltes d’aquestes coses (per
exemple la música i el teatre infantil) ja
es feien a la ciutat, però, tret del Lliure,
no hi havia un local que funcionés
pràcticament tot el dia, dels assaigs a
les sessions de mitjanit, i que fos gesti-
onat per creadors amb una voluntat de
teatre estable. En un sentit diferent, es
van buscar complicitats amb altres
professionals en la línia de fer possible
l’impossible: que els joves tinguessin la
seva oportunitat i un lloc on expres-
sar-se, que l’espai no fos un problema
per als projectes arriscats, i que la ta-
quilla no condicionés el treball artístic.

Però la realitat de seguida es va im-
posar als bons desigs, i a l’escassa as-
sistència de públic s’hi va afegir el fet
que Joan Raja plegués la temporada
94-95. Aquell mateix any es van haver
de completar les reformes del local per
insonoritzar-lo, la qual cosa va dur les
despeses inicials més enllà dels cent
milions d’aleshores. També es va passar
a l’opció de compra del teatre, i tot
plegat va ofegar les bones intencions. Es
comptava amb subvencions i ajudes de
les institucions públiques, però, en
conjunt, de tendir cap a un teatre esta-
ble es va passar a programar sobretot
coses alienes, i els primers planteja-
ments van esdevenir un horitzó de fu-
tur sempre ajornat. La programació en
ella mateixa ha tingut encerts conside-
rables, de l’inicial Otel·lo de Carmelo Be-
ne, dirigit per Xavier Albertí, a les coses
més recents, entre les quals cal recordar
La noche de Molly Bloom de Joyce, en ver-
sió de José Sanchis Sinisterra, amb Rosa
Novell i direcció de Lurdes Barba; Parlar
per parlar, de Gemma Nierga i basat en
el programa radiofònic que ella matei-

xa conduïa; La ceba, de Jordi Teixidor,
dirigida per Joan Raja; Les troianes d’Eu-
rípides, en un muntatge de Pep Pla;
Oblidar, de Marie Laberge, de la mà de
Lurdes Barba, i Adéu a Berlín, un espec-
tacle adaptat i dirigit per Josep Costa a
partir de les cançons del musical Caba-
ret... Segurament Adéu a Berlín ha estat el
gran èxit de la sala. Ara, Pep Pla –que
fonamentalment és actor, i que ha
muntat quatre espectacles– i Josep
Costa es fan càrrec de la direcció artís-
tica i, en teoria, tenen uns planteja-
ments que semblen similars als funda-
cionals: minicompanyia, mantenir les
sessions de mitjanit, el teatre infantil, la
recerca de complicitats, el primer Tea-
tre Lliure com a exemple...

EL FUTUR
Però hi ha previstos alguns canvis: es

vol programar un mínim de vuit set-
manes en comptes de cinc, i es parteix
d’uns referents que, tot i semblar pro-
pers als de Mercè Anglès, en realitat són
molt diferents. Si no m’erro, Mercè
Anglès treballava amb la idea que el
teatre és un servei públic, una necessi-
tat més de la societat que, com en tants
altres camps, ha de ser coberta en pri-
mer lloc per les institucions i, després,
si no hi ha més remei, amb l’aportació
de creadors disposats a autoexplotar-se.
És un criteri que, amb tants matisos
com es vulgui, val per a gairebé totes les
sales alternatives, l’existència de les
quals està més que justificada per les
aportacions que han fet al panorama
teatral de Barcelona durant els darrers
anys.

Josep Costa, que ha dirigit més d’un
centenar d’espectacles, que ha estat
fundador del teatre Kaddish, que és ac-
tor i traductor, i que compta amb l’ex-
periència d’haver empès el projecte
tristament fallit del SAT de Sant An-

dreu, és un bon coneixedor del model
teatral anglosaxó. Un model que, amb
les variants que sigui entre Londres i
Washington, passant per Nova York,
encara funciona amb un off els produc-
tes del qual aspiren a passar als circuits
comercials. Els costos relativament bai-
xos de l’off, en relació amb els grans
circuits, permeten fer muntatges en
principi arriscats (pel tema, pel perfil
de l’autor, per la poca projecció de les
persones que hi treballen, etc.), però en
aquest model no hi pesa d’una manera
tan clara la idea de servei públic. Tot
tendeix a ser vist més aviat com una
aventura artística que aspira a produir
espectacles l’èxit dels quals pot suposar
el salt als grans teatres. Es necessiten
diners, i lògicament es busca el suport
de les institucions públiques, però la
viabilitat de l’off descansa fonamental-
ment en l’empresa i els creadors; una
empresa i uns creadors que contem-
plen des dels seus interessos la possible
explotació comercial d’alguns dels
muntatges a les sales grans, més cèn-
triques i amb capacitat econòmica de
projecció. De fet, Adéu a Berlín ha estat
en dues ocasions a punt de fer aquest
salt, però les negociacions no s’han
tancat satisfactòriament. Ara bé: el
plantejament de Josep Costa i Pep Pla
té, a la meva manera de veure, algunes
dificultats d’encaix amb la nostra rea-
litat.

El primer problema és que el mercat
del teatre català, més aviat petit, esqui-
fit, no ofereix gaires possibilitats de fer
el salt a circuits que, en si mateixos,
tampoc no són gran cosa; la circulació
d’espectacles per Catalunya tampoc no
està en el seu millor moment, el per-
centatge d’assistència continua sent
baix, tot i que la mitjana ha pujat grà-
cies als èxits de Sergi Belbel al Nacional
amb l’obra de De Filippo i del Tricicle

amb Sit. El segon problema, i tant Costa
com Pep Pla en són plenament consci-
ents, és que les ajudes de la Generalitat
es fan per muntatges i no pas pel con-
junt de l’activitat, cosa que en si mateixa
condiciona la consolidació d’una com-
panyia, per molt reduïda que sigui –el
Lliure mai no va funcionar amb diners
aportats per muntatge, i, de fet, potser
des de la màxima institució de Catalu-
nya el que ara es busca és evitar que es
consolidin nous teatres estables...–. El
darrer problema que veig és el perill
d’haver de renunciar a la qualitat per
necessitats de taquilla, però coneixent
les persones que empenyen la nova eta-
pa i la programació en què treballen,
això darrer no sembla gens probable que
passi. Ara, tot plegat és difícil, perquè
s’haurà de tenir la sala plena, oferir al
públic allò que no troba en els teatres
públics ni en els privats, i evitar coinci-
dències amb el que ja es programa a les
altres sales alternatives...

El futur de l’Artenbrut sembla plan-
tejar-se des d’una fidelitat estratègica
amb els inicis –cosa que haurem d’a-
tribuir a l’empresa–, però amb algunes
diferències que són alhora tècniques,
de programació i, fins a cerr punt, ide-
ològiques, tot i que potser és exagerat
utilitzar aquest terme. En qualsevol cas,
l’off com a tal és una fórmula atípica a
Barcelona, i serà complicat d’aplicar-la
amb èxit sense una reflexió àmplia i
profunda sobre el funcionament real
dels nostres circuits comercials. Al cos-
tat d’això també caldrà (caldria) discutir
si el plantejament de les ajudes públi-
ques és el més adient, i alhora ponderar
quins models conviuen en la vida tea-
tral catalana i quines inèrcies i interes-
sos són hegemònics i per què ho són.
Molta feina, i aquí, avui, a tall d’apunt,
només volem donar la benvinguda a
aquesta nova etapa de l’Artenbrut.


