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Fabià Puigserver va dedicar totes les seves energies a fer possible un teatre català comparable a l’europeu

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

De prínceps i bufons (1)
1. Tensions
Sempre hi ha la possibilitat
de llegir la tradició teatral
d’Occident com un assump-
te entre prínceps i bufons.
De fet hi ha diversos mo-
ments en què aquesta apre-
ciació seria inexacta, però
cal admetre que mai, potser
ni a Grècia, el podríem ubi-
car plenament i de manera
exclusiva en el territori del
sagrat, com a certes tradici-
ons orientals. Tot i adme-
tent la relativitat de la idea,
demano que ara, per parlar
de la nostra situació actual i
del Lliure, se’m permeti de
moure’m en el territori que
es dibuixa entre els palaus i
els escenaris.

Perquè, efectivament,
comptat i debatut, cronolo-
gies i matisos al marge, i
prescindint de les diverses
versions que podrien donar
els protagonistes implicats
en el cas, les peripècies del
Teatre Lliure són això: una
tensió entre prínceps i bu-
fons. Però, naturalment, és
una tensió que es fa borrosa
si no la situem correcta-
ment en el temps i si pres-
cindim de la consideració
que també hi ha tensions entre els
prínceps i entre els bufons. Mirem-ho.

La Generalitat, l’Ajuntament, la Di-
putació i el ministeri no han estat mai
d’acord en el tema. S’han posat d’acord
puntualment en diversos moments, i
això ha permès avançar al llarg dels
anys, però en realitat les relacions
sempre han estat dominades –i encara
ara ho són– per un posicionament
triangular. Simplificant, podríem dir
que d’una banda hi ha l’Ajuntament i
la Diputació recolzant el projecte, de
l’altra la Generalitat que se’l mira amb
desconfiança, i el ministeri (en realitat
serien els ministeris), que es manté a
mitja distància, però bàsicament més
lluny de la Generalitat que no pas de
les altres institucions.

Tot això, és clar, ha evolucionat amb
els anys i el cert és que la implicació
del govern central tampoc no va ser
fàcil. Amb el govern socialista, i Narcís
Serra com a vicepresident, es va avan-
çar d’una manera clara. Aleshores es
dibuixava una certa proximitat de base
ideològica, o si es vol partidista, entre
els socialistes de l’àmbit local i els del
govern central. Pel que fa a la Genera-
litat també hi ha diferències més que
sensibles entre la posició de la direcció
general en època de Jordi Maluquer,
que entenia el projecte i mirava de
trobar solucions, i les darreres etapes.

Al capdavall la cosa és patètica per-
què, en el fons, aflora l’evidència que
no ha estat possible de consensuar una
política teatral entre les diferents ins-
titucions: la Generalitat tenia i té la
seva (primer el Centre Dramàtic, des-
prés el Nacional), la Diputació ha fet i
fa suplències històriques d’un cos
enorme (Institut del Teatre), i l’Ajun-
tament continua sense definir-se en

relació amb la necessitat d’un Teatre
Municipal, tot fent la viu-viu amb el
Mercat de les Flors i una gestió de
subvencions. Un país com el nostre,
que iniciava un procés de reconstruc-
ció a partir de la democràcia, recla-
mava una política per al teatre en
comptes de contínues discussions de
competències i instrumentalitzacions
polítiques dels temes culturals. Aquest
és un retret que s’ha de fer als prín-
ceps, a tots els prínceps, i que bàsica-
ment té a veure amb una profunda
falta de visió de la importància que té
la cultura, i en aquest cas el teatre, per
a una societat.

En realitat, si s’ha avançat en aquest
terreny teatral és gràcies a la professió,
que es va saber mobilitzar a partir de
1975 per tal de reivindicar la necessitat
de teatre, aleshores reclamat com un
servei públic. Però de seguida, després
del Grec 76, la professió es va dividir.
Era una divisió que durant uns anys no
va impedir l’actuació conjunta davant
de les institucions i que, lògicament,
ha anat evolucionant tant en relació
amb la política també erràtica de fes-
tivalscom amb les subvencions, la ne-
cessitat d’un teatre públic o en funció
dels interessos particulars.

Tot i això, durant uns anys el Centre
Dramàtic de la Generalitat, concreta-
ment durant l’etapa Bonnín, va reunir
al seu voltant un consens més que su-
ficient i els dos teatres diguem-ne pú-
blics, Romea i Lliure (un d’institucio-
nal i l’altre de finançament bàsica-
ment públic), van conviure amb har-
monia. Però tot canvia quan apareix,
lentament però amb força, el que d’u-
na manera massa genèrica anomenem
teatre privat. I dic massa genèrica per-
què, efectivament, entenem per teatre

privat tant les produccions de Focus,
que són d’índoles i intencions dife-
rents, la gestió dels teatres Victòria o
Poliorama, i algunes de les companyies
històriques com ara Joglars, Dagoll
Dagom, Comediants, La Cubana,
Vol.Ras i, a la pràctica, la majoria de
produccions dels joves, que hi inver-
teixen el seu temps, les seves energies
i els pocs diners que tenen.

Gairebé totes aquestes companyies i
iniciatives dites privades –potser tret
del cas de La Cubana– han obtingut
ajudes més o menys substancioses de
diner públic a través de procediments
i camins diversos: per coproduccions,
per infraestructures, per muntatges,
per produccions per a festivals, etc.
Naturalment això està bé i no estic fent
cap judici de valor; però tot plegat s’ha
anar orquestrant sense cap política
comuna, sense una estratègia global a
llarg termini i en funció de la capacitat
de pressió de cadascú. Divisions entre
els prínceps, i divisions entre els bu-
fons, i, a més, sense un marc clar, sense
un projecte.

2. I més tensions
En un panorama així, la feina del Tea-
tre Lliure de la primera etapa, dirigida
per Fabià Puigserver, va ser exemplar,
la qual cosa no vol pas dir que s’hagi
d’estar d’acord en tot el que es va fer,
en com es va fer i en cada un dels
postulats que es mantenien. Hi va ha-
ver un error greu en relació amb els
autors catalans, això ja s’ha dit mil
vegades, hi va haver muntatges més o
menys afortunats, com és molt lògic.
Però la importància i la transcendèn-
cia del projecte no ve d’aquí; ve de la
creació d’un model –o si es vol de la
importació del model italià dels piccolo

teatri–, que englobava tant
la feina artística com la tèc-
nica. Es posava en marxa
una companyia estable, es
dissenyava una estratègia
que feia possible un reper-
tori, es traduïen i s’estrena-
ven algunes obres capitals
de la dramatúrgia occiden-
tal, es feien plantejaments
estètics innovadors, es par-
tia de la premissa –per altra
banda elemental– que s’ha-
via d’invertir en comptes de
gastar, es proposava un
model de producció de cos-
tos mínims, es posava el te-
atre català en el panorama
europeu i espanyol...

Fabià Puigserver hauria
pogut fer perfectament una
gran carrera internacional,
i en canvi va preferir dedi-
car totes les seves energies,
fins al darrer dia de la seva
vida, a fer possible un teatre
català que fos comparable al
teatre europeu. I ho va
aconseguir. Això, bones vo-
luntats al marge, ha de ser
necessàriament reconegut
com un patrimoni comú,
com un bé de tots. I encara
ho ha de ser més si el situem
fent una mirada cap al pas-
sat: ADB durant els anys

cinquanta, EADAG durant els seixanta
i els primers setanta, i tantes iniciati-
ves que queden englobades en el que
s’anomena teatre independent.

Puigserver era conscient que el te-
atre català necessitava estabilitat,
continuïtat, creació d’un públic, mi-
llores tècniques, fondre en un tot, en
un mateix projecte, els actors i les
modistes, els directors i els tramoies,
els tècnics i els escenògrafs... La mort
de Puigserver, la llunyania de Lluís
Pasqual i certes tensions internes han
dificultat sens dubte les darreres
etapes del Lliure, prioritàriament
concentrat a culminar les obres del
nou local. Però, dit això, no hem de
confondre el projecte global, el mo-
del –que és ben viu i continua sent
necessari–, amb les incidències lògi-
ques que tenen totes les grans aven-
tures.

Mentrestant, el teatre dit privat
tendia a ocupar més i més lloc en el
panorama teatral. A les institucions
els venia bé perquè, teòricament, su-
posava un estalvi, necessari en un mo-
ment on calia dedicar els recursos a
les infraestructures. Apareix el Teatre
Nacional, el Romea i el Poliorama
passen a mans privades, es restauren
teatres per tot Catalunya però sense
garantir-ne el funcionament normal,
sense pensar en termes de producció,
les companyies històriques evolucio-
nen i han de cobrir despeses de fun-
cionament que són importants... Vist
el pressupost del Nacional, algunes
d’aquestes companyies, i els privats
també, reclamen un tros del pastís... I,
a més, entre els prínceps es produeix
cada vegada amb més claredat la idea,
molt catalana, que qui paga mana...
Continuarem.


