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‘Dissabte, diumenge i dilluns’, un dels èxits d’una temporada que ha estat celebrada pel gran nombre d’espectadors

QUADERN DE TEATRE
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

Morir d’èxit

M
és públic, més recap-
tació, més butaques
ocupades. Gran mo-
ment per al teatre a
Barcelona. Més de dos
milions d’espectadors.

Una xifra anunciada amb el delit d’una
plusmarca. Felicitat comptable. El tri-
omf de la quantitat. Barem únic, pensa-
ment únic. Fi de l’“excepció cultural”.
No hi ha cap més remei que assumir el
fracàs amb la banda sonora d’una ova-
ció. Barcelona ja és –els números d’A-
detca així ho demostren– una plaça re-
ceptiva a la banalitat.

Aquesta evolució del consum teatral
seria legítima si no es recordés encara
l’esforç conjunt (empreses, companyies
creadores, sales, públic) per aixecar un
teatre “diferent”, proper a l’espectador,
adult en els seus plantejaments, crític
amb el seu entorn, heterodox amb l’he-
rència, sensible a l’estètica, festiu amb la
seva reivindicació del ritus teatral.

Una il·lusió compartida sense progra-
ma, sense projecte, pura sinergia col-
lectiva que fins i tot va arribar a tocar i
a convèncer el públic. Reivindicar el te-
atre de la complicitat. L’espectador va
recollir el senyal. Temps no tan llunyans
en els quals Barcelona es va convertir en
un destí difícil per a aquell altre teatre
atàvic de gira per províncies. Qualitat i
cultura per a tots els públics. Fins i tot la
frivolitat es podia llegir entre línies.

L’èxit d’aquesta relació va ser el
principi de la fi. L’economia no entén
d’intimitats. A partir de cert punt de
no retorn la prioritat era quadrar els
comptes, créixer i ampliar el mercat. I
es podia prosperar i mantenir-se fidel
als principis. Espectacles com Cegada de
amor o Mar i Cel confirmaven la possi-
bilitat d’aquella rara simbiosi. Però el
que semblava una certesa de la utopia
–ratificada per la caixa– es va conver-
tir aviat en incertesa.

Al seu auxili han vingut dos milions
i escaig d’espectadors, una multitud
que ha optat lliurement per reescriure
aquesta història cordial. Ells han deci-
dit que el teatre a Barcelona s’ha de
regir pels mateixos paràmetres d’ofer-
ta i demanda que qualsevol altra ciutat
amb una gran cartellera comercial. El
mateix públic que ha redissenyat la
graella de televisió o inventa els autors
mediàtics. Grans consumidors de pro-
ductes somatitzadors, d’oci prozac. Un
fenomen imparable vist amb certa
alarma per ponderades veus del teatre
català. En poques coses podrien coin-
cidir Calixt Bieito i Ricard Salvat, però
tots dos han criticat recentment la
preocupant banalització del teatre fet
al país, sobretot l’apadrinat pels ges-
tors públics o semipúblics, els únics
amb pressupost i programa prou ca-
pacitats per mantenir el fil conductor
amb una història escènica contempo-
rània que semblava haver trobat una
tercera via en què l’entreteniment i
l’alta cultura eren sinònims per a un
públic format per àmplies i curioses
minories.

DEMONITZACIÓ DE LA CULTURA
La demonització de la cultura és ara

un fet innegable. L’etiqueta d’espectacle
culte es verí per a la taquilla. Una rea-

litat afrontada sorprenentment amb
covardia pels que haurien de liderar
una alternativa atractiva. L’única reac-
ció ha estat adaptar-se a la dictadura
numèrica del públic i eliminar tots els
obstacles –reals i imaginaris– que
allunyin l’espectador. Tots volen par-
ticipar en el mateix joc, amb les ma-
teixes regles. Tots entregats al mono-
cultiu del soma d’Un món feliç. La qua-
litat es redefineix com un producte
homologat, amb uns estàndards fixats
pels recursos econòmics i l’alt nivell
professional dels muntatges. El públic
–el que nodreix amb generositat les
estadístiques– no demana més, i molts
talents d’aquest país se senten cada
cop més còmodes alimentant amb la
seva feina la cultura de la satisfacció
immediata.

El primer lloc de Sit, el quart de Cin-
comujeres.com, el novè d’Esmoquin i el de-
sè de Dissabte, diumenge i dilluns en el
rànquing de la temporada 2002-03 res-
ponen perfectament a aquesta idea del
teatre com a producte, no importa si és
hipertelevisiu o delicatessen napolità.

Tampoc altres espectacles situats en-
tre els deu més vistos a Barcelona (¡M-
amaaá!, Per davant i pel darrere, Gaudí)
s’escapen d’aquesta etiqueta. Només el
monòleg de Rubianes o el musical Poe,
de Dagoll Dagom, podrien trencar
aquesta percepció única. El primer per
la seva tossuda anarquia individualista
i el segon pel seu intent de recuperar les
ombres de la literatura i l’estètica gòtica.

L’únic muntatge d’un teatre públic
català (TNC) que mereix ser al quadre
d’honor de la temporada és l’excel·lent
comèdia de De Filippo. Un teatre cos-
tumista del microcosmos napolità dels
anys cinquanta d’excepcional qualitat,
que l’astúcia i el talent de Sergi Belbel
reconverteixen en una joia escènica que

juga amb l’efecte de la distància estètica
per no haver de justificar-se.

Una única producció del TNC entre
els deu espectacles amb més públic i cap
del Lliure i del Romea. Un índex preo-
cupant. Un percentatge per activar totes
les alarmes davant l’inexplicable abisme
entre els productors més potents i sòlids
del teatre català i el públic. I el pitjor no
és la constatació d’aquesta realitat, sinó
la resposta al problema que s’ofereix des
d’aquests centres, abandonats a la seva
sort pel nul suport institucional a una
política de risc, allunyada de les estrictes
lleis del mercat.

Des de l’administració demanen tea-
tres plens, aforaments saludables que
llueixin en els informes oficials, que
justifiquin els pressupostos. I es dema-
nen plens immediats, espectacles per a
un públic mediatitzat, acrític. No hi ha
temps per a polítiques a mig i llarg
termini. No hi ha temps per treballar
sobre la fidelitat, la tradició i el renom.

AULA CATALANA
L’èxit d’Esmoquin, una comèdia de

bulevard correcta –encara amb el valor
inclòs d’un autoparòdic Arturo Fer-
nández–, explica altres importants
canvis en la composició i el comporta-
ment del públic barceloní. Aquesta
producció madrilenya, amb tots els tò-
pics del teatre–guinda d’una tarda de
te i pastes, hauria passat fa algunes
temporades sense més glòria per la
cartellera barcelonina. Hi havia massa
curiositat pel que és nou per triar el de
sempre. I el nou tenia la seva llengua
natural: el català.

El continu descens d’espectacles en
català a Barcelona (en nombre de pro-
duccions i en percentatges de públic) és
un altre signe més del constant debili-
tament del fet diferencial del teatre creat

a Catalunya. L’imparable procés de
transformació de la societat en un cer-
vell preadolescent ha estat capitalitzat
per la cultura popular majoritària, una
cultura que fa servir el castellà com el
seu únic vehicle de comunicació.

En la cultura del pati d’esbarjo poc hi
pot fer el català, reclòs al seu claustre
acadèmic. És una fatídica regla de tres:
el teatre en català és (o ha estat) sinò-
nim de cultura –encara que s’esforci
per trencar aquesta il·lació– i la cultura
és un concepte desprestigiat en la soci-
etat de consum, per tant, el teatre en
català és una realitat sense clients.

El declivi persistirà –malgrat les bal-
sàmiques explicacions de Daniel Martí-
nez– per la progressió de la cultura
d’usar i llençar, la mediocritat del gust
general i la mediatització dels muntat-
ges; i per la recuperació d’una potent
indústria de l’espectacle a Madrid, ca-
paç de proveir incansablement de nous
productes l’èxit massiu a tots els teatres
de l’Estat.

Mentre Madrid persistia en la seva
crisi –amb l’empresa privada en procés
de reestructuració i el teatre públic li-
mitat a complir un expedient polític–,
Barcelona podia creure’s que vivia en
una Icària, autosuficient –i autocom-
plaent– en la quantitat i qualitat del
seu teatre. Ara la maquinària empresa-
rial madrilenya ha trencat tots els tabús
i domina i dominarà el segment majo-
ritari de muntatges comercials.

L’evolució és desastrosa per al deli-
cat biosistema català. Si almenys des
del teatre a Madrid s’hagués optat per
l’exemple barceloní, ara la competèn-
cia idiomàtica estaria només en el ter-
reny de la política lingüística. Però
Disney parla castellà i el públic ha de-
cidit que vol ser Peter Pan pel país de
Mai Més.


