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La façana del Palau de l’Agricultura, que serà la seu del nou Teatre Lliure que s’inaugurarà al novembre
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De prínceps i bufons (2)
3. Qui paga, mana?
Qui paga mana, dèiem la setmana pas-
sada. Però aquí es produeix el fenomen
clàssic: hi ha una realitat més o menys
oculta que acaba esdevenint el veritable
poder. Es va veure clarament en els fets
que van precipitar el cas Flotats. Flotats
ja feia temps que no agradava a la
conselleria de Cultura, però la veritable
pressió, l’empenta final, va venir del
sector que anomenem privat. Focus,
Dagoll-Dagom, TresxTres, la Villarroel...
van reclamar més atenció i, o gran ide-
a!, al senyor conseller se li va acudir de
proposar que una part del temps i dels
diners del Nacional es podien dedicar a
recolzar el sector dels privats. Em
consta que aquests no anaven a dema-
nar res d’això, però... La institució del
Nacional es convertia, així, en un aula-
ri, deixava de ser una “universitat” per
passar a ser un transatlàntic de serveis
diversos. La companyia estable que es
volia fer ja no es feia, el director dimitia
de males maneres i l’equip del Centre
Dramàtic passava a les noves instal·la-
cions tot aprofitant-ho per fer desapa-
rèixer l’esmentat Centre.

Aquest afer és un des desencaixos
més significatius que s’han produït en
els darrers temps. L’altre té a veure amb
el Grec. El festival d’estiu també era
objecte de sol·licituds diverses dels pri-
vats i, lentament, la seva programació
s’anava convertint en una temporada
d’estiu més que no pas en un veritable
festival, per molt que s’intentés de se-
parar les coses. El problema de fons era
el mateix en tots dos casos: s’havia cedit
una part del terreny als privats perquè
solucionaven els problemes dels prín-
ceps. No tot el teatre de la ciutat podia
ser sostingut amb diner públic, deien,
no era aquest el model a què es volia
arribar. Està bé. Però, lentament, els
privats anaven ocupant més i més es-
pai, i, lògicament, van acabar sentint
que feien una suplència que, d’una
manera o altra, els havia de ser pagada.
Paral·lelament a això, les sales de petit
format, que inicialment havien estat
esperonades des de l’administració, vi-
vien en un ofec constant i sense capa-
citat de pressió. Els privats tenien més
armes: podien tancar teatres, podien
programar només en castellà, es podien
decantar per fer productes únicament
vulgars... A més, tenien arguments: la
programació i el projecte de Focus al
Romea estava bé; Dagoll-Dagom també
era una companyia històrica i seguia
una trajectòria clara, la Villarroel por-
tava dues dècades fent miracles per te-
nir la sala oberta, entre tots plegats
havien fet créixer el nombre d’especta-
dors... Les sales petites només podien
tancar, i això no preocupava ningú. Més
aviat al contrari. I els seus arguments
no interessaven: propiciar la recerca,
ajudar els més joves, fer programacions
de risc...

El panorama, en si, no té res d’extra-
ordinari. Tot el que passa és normal si
tenim en compte d’on venim i per on
hem passat. Els privats miren de treure
el màxim possible, els més febles es
queixen, l’administració té uns recur-
sos limitats... El problema no és aquest.
El problema és la poca claredat de les

idees de base, la no clarificació dels ob-
jectius diferents que han de tenir un
teatre institucional, un teatre públic i
un de privat, la falta d’acord entre les
institucions, la inexistència d’un marc
legal que reguli què ha de fer cadascú i
de quina manera, l’absència d’una es-
tratègia a mig i llarg termini que es
concreti en contractes programa i que
eviti la conflictivitat com a situació
normal, una estratègia que no s’hauria
de pensar només per a Barcelona...

Darrere d’això, si ens hi fixem bé, tot
i els canvis profunds, hi ha un cert pa-
ralel·lisme entre el moment que ara vi-
vim i el que passava la segona meitat
dels anys setanta: és la professió qui
apressa, qui pressiona. Ara, però, ja no
és un col·lectiu de creadors; ara hi ha
empreses entre els uns i els altres. I,
com que els prínceps no tenen les idees
clares, i les empreses sí, els partidaris
d’un teatre públic sòlid a cada bugada
hi perdem un llençol.

4. I els projectes?
Jo sóc incapaç d’entendre l’última fase
de l’afer Lliure sense tenir en compte
tot això que he intentat comentar, en-
cara que sigui aproximadament i amb
risc d’equivocar-me. La dimissió de Lluís
Pasqual va obrir de sobte un altre petit
escenari: la sensació, llargament ali-
mentada, que el Lliure ja no existia. És
una percepció que, tal com vaig dir la
setmana passada, no comparteixo gens,
però hi era. De sobte, doncs, si el Lliure
“no existia”, a qui es donava el nou
edifici i els diners per fer-lo funcionar?
Albert Boadella, que havia parlat mol-
tes vegades a les administracions des
del Lliure, tot d’una es desplaça cap a
l’altra banda, cap als privats. Des del
Nacional tampoc no es veu clar que el
Lliure acabi sent un contra-Nacional i,
certament, no ho ha de ser. Els prín-

ceps, a més, tornaven a les seves dife-
rències i entre les administracions lo-
cals i la Generalitat sorgien problemes
que s’han anat manifestant de maneres
diverses: demanar el suport de la Ge-
neralitat per al Grec, ajornar la copro-
ducció Brossa que havien de fer el Grec
i el Nacional, promeses no acompler-
tes... La caricatura d’això és quan des de
la Generalitat es diu que “ells” ja tenen
el Nacional, i que el nou Lliure és “dels
altres”. Delirant. Delirant perquè, al
final, després d’omplir els diaris, s’arri-
ba a un acord. El panorama és tan mo-
gut, tan inestable, tan provisional, que
no hi ha temps per treballar en verita-
bles projectes a mig i llarg termini. No
es fa des de l’àmbit polític, no es fa des
del Teatre Nacional ni des del Mercat de
les Flors, que sembla tocat de mort. Els
privats, és clar, no tenen l’obligació de
fer-ho, però el cert és que estan prenent
tot un seguit d’iniciatives –de la venda
d’entrades a la publicitat, passant per
clubs d’espectadors, etc.– que lògica-
ment els beneficia. I, mentre tot això
passa, es reclama al Lliure, al nou Lliure
del Palau de l’Agricultura, que assu-
meixi tot un seguit de principis que,
segons em sembla, no els corresponen.
Tanmateix, ningú no sembla estar gaire
interessat pel projecte artístic. Què es
farà, quins models de producció se se-
guiran, com es plantejaran els clàssics,
què passarà amb els autors catalans...
Tot això sembla secundari. Ara cal obrir
un equipament el més aviat possible
perquè, després de la batalla, cal donar
senyals de calma i possibilitar que tots
els prínceps vagin a la inauguració...

Tampoc no s’ha plantejat oberta-
ment, en públic –però és un tema que
batega al fons de la qüestió–, què es
pensa fer per augmentar el nombre
d’espectadors. Hi haurà més oferta, i
les sales continuen estant lleugera-

ment per sobre del 50% d’ocupació. És
poc, molt poc, està molt per sota dels
estàndards europeus, i, a la llarga,
aquesta realitat pot acabar per ofegar
la vida teatral barcelonina. Fins ara
han anat sortint dades optimistes en
relació amb el públic i, objectivament,
és veritat que ha crescut, però que jo
sàpiga encara està per fer una anàlisi
seriosa dels gustos teatrals dels cata-
lans. I encara està per fer una política
que acosti els ciutadans al teatre propi,
a la tradició més recent i a la més
allunyada.

Se’m dirà que, tanmateix, s’ha avan-
çat. D’acord; ho he dit moltes vegades.
Però això no ens estalvia la constatació
que, després de vint anys d’autonomia,
encara no tinguem un marc teatral
clar, un programa de futur, unes regles
de joc clarificades. És aquesta improvi-
sació constant la que em sembla que
ens ha dut a la situació actual en la
qual, resumint, les administracions pa-
guen però no contribueixen gens a
possibilitar projectes. I són els projectes
artístics el que ens ha de salvar més que
no pas altres coses. Calen diners, això és
obvi, però també calen companyies es-
tables, equips artístics que treballin des
de la tranquil·litat, que creixin lenta-
ment, que tinguin en compte el passat
i pensin en el futur.

Hauríem de tenir sempre present
Fabià Puigserver. El seu mètode, el seu
projecte, el seu esperit, la seva absoluta
dedicació al teatre català des del desin-
terès personal, la seva passió per l’art
del teatre, són no únicament exemplars
sinó útils, i una guia imprescindible.
Ara res d’això no sembla prioritari. Ara
ens dediquem a les batalles entre prín-
ceps i bufons, i a les batalles entre els
prínceps, i a les que també es donen
entre els bufons. Però, en fi, que l’es-
pectacle continuï!


