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El cartell de l’espectacle que es fa aquesta nit en favor dels Sèmola Teatre

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

On assaja la gent?

E
l passat 7 de novem-
bre una tempesta
sobtada va causar
greus desperfectes a
les instal·lacions que
la companyia Sèmola

Teatre té a Gurb, Osona. Arran
d’aquest accident els de Sèmola
–amb vint-i-cinc anys d’història,
diversos muntatges presentats a
vint països i tres-cents mil espec-
tadors– s’han trobat en una si-
tuació delicada, ja que, com un
mal fat, la natura se’ls ha endut
gairebé tot el que tenien. Però el
que d’entrada semblava una dis-
sort ha propiciat una reacció so-
lidària de la gent de l’espectacle
del nostre país i avui, dilluns, 7
d’abril, s’ofereix al Teatre Victò-
ria una actuació en benefici de la
companyia vigatana, en què in-
tervenen dues dotzenes de col-
lectius teatrals. Aquests fets, i es-
pecialment la consideració de
què suposa quedar-se sense local
per treballar, ens han dut a la
qüestió més general que plante-
gem en el títol: on assaja la gent
del teatre català?

1. AMB LOCAL O SENSE
En la mitologia del teatre in-

dependent van destacar sempre
dues figures de primer nivell: la
camioneta i el local d’assaig.
Efectivament, quan durant els
anys seixanta i setanta es forma-
va un grup teatral, el primer que
es feia era buscar un lloc on po-
der desenvolupar regularment el
treball i, després, dotar-se d’un
mitjà de transport. En són bons
exemples companyies com ara
Joglars, Comediants, la Fura, Da-
goll Dagom, Vol Ras, etc. i el pri-
mer Teatre Lliure, que va fer en-
cara un pas més endavant en as-
sociar el lloc de treball a l’exhi-
bició. Naturalment, aquesta
aportació de Fabià Puigserver i la
gent del Lliure cal veure-la en
l’horitzó més ampli de la tossuda re-
cerca de la continuïtat artística i labo-
ral del món teatral català. En la mesu-
ra que això s’ha aconseguit, trobem
desenvolupades les tendències de les
diverses companyies i, més o menys,
esdevé una de les claus que ens per-
meten entendre la millora substancial
del teatre català al llarg dels darrers
trenta anys. Fins aleshores la vida es-
cènica professional es feia en uns tea-
tres, tots de finals del segle XIX o co-
mençaments del XX, que no tenien es-
pais específicament dedicats a l’assaig
de les obres i, a més, amb una idea de
fons que no considerava fonamentals
aquests territoris auxiliars. De fet, fins
que no s’han inaugurat les noves in-
fraestructures teatrals –el Nacional i el
Lliure, a Barcelona– no s’ha fet evident
per a tothom que hi ha una continuï-
tat clara i necessària en el procés de
creació i que tan important és la pri-
mera lectura que es fa de l’obra com la
imatge final que es tria per vendre-la
com a producte.

Avui, al marge de les companyies
històriques que continuen funcionant

i tenen locals propis, i al marge també
de les produccions que s’engeguen en
els nous teatres públics amb espais
dedicats exclusivament a preparar els
espectacles, hi ha un dèficit de sales
d’assaig. Efectivament, la majoria de
les sales alternatives i moltes compa-
nyies de creació recent no tenen lloc
per assajar amb normalitat. Les solu-
cions que s’arbitren per pal·liar aques-
ta mancança són diverses i depenen,
esclar, de la complexitat i les dimensi-
ons del muntatge. La companyia La
Cubana, que no té local propi per as-
sajar, sol tenir problemes importants
per disposar de l’espai suficient durant
els mesos que dedica a la creació dels
espectacles. Altres iniciatives amb
menys complicacions tècniques arri-
ben a acords econòmics amb les com-
panyies que tenen espais disponibles, o
bé s’acut a escoles de teatre o a locals
d’activitats amateurs; en més d’una
ocasió les produccions que després ve-
iem a Barcelona s’han hagut d’assajar
en teatres de fora de la capital a causa
d’aquest problema... Sempre s’acaba
trobant una solució o una altra, però

no hi ha dubte que el cost és alt des de
punts de vista diferents: econòmic,
perquè suposa una despesa afegida a
les produccions (per bé que també és
una ajuda quan qui lloga l’espai és una
altra companyia); de continuïtat de
treball, ja que no és el mateix trobar-se
cada vegada en un espai nou i desco-
negut que fer-ho a casa; artístic, pel fet
d’haver de treballar sovint per sota
dels mínims o per haver d’adaptar
després a les mides reals del teatre on
s’estrena coses assajades en àmbits
més petits, i moltes altres deficiències
que recauen directament en els espec-
tadors: poc control de la projecció de la
veu per haver assajat en espais inade-
quats, poc temps per adaptar-se a la
llum real de l’espectacle... El tema
mereixeria ser àmpliament considerat
i em penso que reclama l’atenció de les
institucions, ja que, en definitiva, són
les que podrien plantejar les solucions
possibles per adequar a la demanda els
locals d’assaig de què es disposa. Ho
necessiten les companyies més joves,
ho reclamen les sales alternatives, i ho
exigeix un sector en creixement que,

tot i l’evolució favorable, continua te-
nint dues potes que fallen: l’assistència
del públic i els dèficits en els equipa-
ments (locals, gestió cultural, plante-
jaments econòmics, projecció a tot el
territori català, i un llarg etcètera).

2. QUINES SOLUCIONS HI HA?
De solucions pel que fa als locals

d’assaig em penso que n’hi ha. Natu-
ralment, no es tracta ara d’oferir aquí
receptes ràpides que mai no resolen
res; tanmateix, sí que voldria proposar
algunes vies d’estudi. La primera i més
clara seria que les institucions públi-
ques, potser l’Ajuntament de Barcelo-
na a la capital i la Generalitat a la resta
del país, disposessin de locals d’assaig
adequats (el Poblenou seria un lloc
idoni pel que fa a Barcelona) tant des
del punt de vista de les dimensions
com de l’acústica o dels requeriments
tècnics. Aquests espais d’assaig, oferts
a un preu raonable, estarien a dispo-
sició de les companyies que ho neces-
sitessin. Una altra via podria ser arri-
bar a acords amb els locals avui exis-
tents per fer-ne una adequació amb
diner públic. Si no m’erro, alguna cosa
s’havia fet en aquest sentit amb el local
de Zitzània, per exemple, però potser
es podria anar una mica més lluny.
També es podrien establir convenis
amb els nous equipaments que tenen
espais específicament per a assaig,
sempre que això sigui compatible amb
les produccions pròpies. Una altra via
podria ser encara les noves instal·laci-
ons de l’Institut del Teatre, una part de
les quals s’haurien d’adequar a aquesta
funció –tot i que l’Institut ja cedeix
sovint aules per a assaig– i sempre a
preus polítics. O bé, pel que fa a la ca-
pital, es podria revisar l’ús i les condi-
cions que tenen els centres cívics, al-
guns dels quals disposen d’espais prou
grans que fàcilment poden ser adap-
tats a les necessitats dels assaigs. En un
altre ordre de coses, és evident que,
quan es restaura un teatre, especial-
ment fora de Barcelona, caldria fer-ho
pensant sempre en els requisits tècnics
i humans imprescindibles perquè l’e-
quipament funcioni amb normalitat,
però aquest és un altre tema. En con-
junt, tot plegat no són més que algu-
nes idees i, lògicament, res d’això no
cal que sigui fet amb urgència ni a
corre-cuita.

En tot cas, i tal com dèiem, aquesta
mancança de locals per assajar teatre
afecta tant els grups de joves que co-
mencen com algunes companyies
amb una trajectòria de dècades que,
per les raons que sigui, no han acon-
seguit disposar de locals adequats. I
també afecta la majoria de les sales
alternatives, les produccions de les
quals sovint s’han d’assajar en condi-
cions gens adequades. Els preus dels
locals a Barcelona són caríssims i, se-
gurament, per aquesta mateixa raó
espais que eren susceptibles de dedi-
car-se als assaigs han acabat tenint
usos diferents; penso, per exemple, en
l’antiga La Fàbrica, o en diversos tea-
tres amateurs que han esdevingut
restaurants, bancs, oficines, o que
senzillament estan tancats... Molt bé,
però ara on assaja la gent?


