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‘La Perritxola’, el muntatge de Dagoll Dagom que va inaugurar el Grec aquest any

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

Diuen que no volem ser Edimburg
ALLÀ-EDIMBURG
Fa dues setmanes va visitar aquesta
ciutat Sir Brian McMaster, director del
Festival Internacional d’Edimburg.
Raó: oferir una xerrada-conferència,
convidat per la Fundació Romea. Se-
gons la convocatòria, el senyor Mc-
Master compartiria amb l’auditori la
seva visió i experiència sobre “la im-
portància dels festivals de teatre per
donar a conèixer les noves tendències
teatrals a nivell internacional i crear
xarxes entre artistes i centres de pro-
ducció d’arreu del món”.

Després d’excusar-se amb elegància
acadèmica per la seva solvència com a
orador i la seva resistència a parlar en
públic –devia creure que l’audiència
estava acostumada al mínim estàn-
dard anglosaxó– es
va esplaiar sense re-
tòrica política sobre
la història, la perso-
nalitat i els objectius
d’un festival que diri-
geix des del 1992.
Primera sorpresa:
“Des de la seva fun-
dació el 1947, el pro-
grama del festival ha
estat producte de les
decisions personals
del director”. Un
exemple d’absolutis-
me il·lustrat que no-
més es poden perme-
tre una societat i un
gestor convençuts de
l’eficàcia i la trans-
cendència de la seva
tasca i de la dels seus
antecessors.

Un gest de sinceri-
tat d’un personatge
que exerceix la seva
influència i prestigi
dins de la seva comu-
nitat. Un actiu del seu
país que com a tal
actua a favor de la
cultura escocesa. Res-
ponsabilitat i lliber-
tat, dues de les màxi-
mes que també diri-
geixen el seu concepte de Festival d’E-
dimburg. “En el context d’un festival,
el teatre ha de ser un esdeveniment
especial, s’ha de diferenciar de l’oferta
habitual, oferir alternatives atractives,
interessants, úniques, irrepetibles; ha
de ser una invitació generosa per
mostrar tot el que pot oferir el món
per deixar-se contaminar. Un festival
té la seva raó de ser en l’oportunitat de
fer, en llibertat, tot el que no es pot
portar a terme en un altre context,
més sotmès a les lleis del benefici”.

Brian McMaster ha estat un ferm
defensor de la barreja d’influències, de
reforçar els contactes entre creadors.
Ha anat més enllà de la política d’apa-
rador, de la senzilla importació de ta-
lents estrangers –beneficiaris: La Cu-
bana, Carles Santos, Calixt Bieito, Cesc
Gelabert i Xavier Albertí–, buscant la
interacció i la curiositat mútua, perse-
guint un impacte durador que cali en
la ciutat i s’incorpori al seu bagatge
cultural. En aquest context ha propi-
ciat la presència de directors conti-
nentals perquè treballin amb actors
britànics, ha incentivat la presència de

gèneres i autors desconeguts entre el
públic que va al festival, com la sarsu-
ela, els clàssics espanyols i Valle-Inclán,
per esmentar els exemples que ens són
més pròxims. El teatre com a eina per
construir una veritable societat multi-
cultural, oberta, curiosa.

Amb aquesta profunda implicació
de la cultura com un servei públic –al
mateix nivell que l’educació i la sani-
tat–, l’èxit o fracàs d’un espectacle és
només un accident menor. “S’ha d’as-
sumir un programa de risc, defensar
opcions artístiques radicals i contun-
dents, encara que després la proposta
no funcioni. L’èxit és una qüestió sub-
jectiva. És més important crear les si-
nergies necessàries perquè l’èxit només
estigui en relació amb la capacitat d’a-

quest espectacle per canviar la vida del
públic. Sempre que se li ofereixi alguna
cosa excitant, el públic hi anirà”.

Així és com veu Brian McMaster el
Festival Internacional d’Edimburg, un
gra de sorra de set milions de lliures
esterlines en un arenal de festivals,
concentrat en poques setmanes, entre
els quals destaca el gran mercat alter-
natiu del Fringe, una explosió d’oferta
teatral que en l’última edició va arri-
bar a la xifra de 1.500 muntatges de tot
tipus i categoria, un gran espectacle
del “tot s’hi val” si tens els diners per
pagar-te un racó sota l’avar sol d’E-
dimburg. Setmanes en què tota la ciu-
tat queda invadida per la cultura, una
allau que McMaster considera útil per
al pòsit cultural de la ciutat. Edimburg
i els seus ciutadans han canviat gràcies
al festival. ¿Ha canviat Barcelona grà-
cies al Grec?

AQUÍ-BARCELONA
Potser seria convenient, per entendre
les diferències entre Edimburg i Bar-
celona, recollir un dels objectius pro-
gramàtics del festival escocès: “Pro-

moure el benestar educatiu, cultural i
econòmic de la ciutat i les persones
d’Edimburg i Escòcia”. Borja Sitjà in-
sisteix que el Festival Grec de Barcelo-
na no és comparable a Edimburg, so-
bretot perquè ells són un “festival
d’invitació” i nosaltres un “festival de
creació”. Un punt de vista tan cert en la
teoria com discutible en la pràctica,
sobretot per la mesquina dotació eco-
nòmica del Grec, que fa invisible
qualsevol projecte de creació amb am-
bició i risc.

Aquí potser hi ha creació –s’hauria
de veure qui crea i què es crea i quina
transcendència té el creat per al pres-
tigi del festival–, però també hi ha
poca consciència de considerar aques-
ta manifestació cultural un servei so-

cial, un bé per a la col·lectivitat, un
instrument de prosperitat intel·lectu-
al, artística i econòmica de Barcelona i
Catalunya. El protagonisme obligat de
l’Ajuntament en el finançament del
Grec, obligat per la inexperiència en la
captació i en el rol dels patrons privats,
l’absent complicitat entre tots els
agents culturals de la ciutat i la garre-
peria política i econòmica de la Gene-
ralitat i Madrid, han provocat que el
cartell sempre hagi estat un exercici de
malabarisme financer, fent sempre de
la necessitat virtut o programa.

Només així s’entén l’excessiu pes de
les productores privades de la ciutat
–fèrries defensores del repartiment
salomònic del magre pastís– i l’evi-
dent i asfixiant tutelatge de la Virreina
sobre el director de torn. Quan la pri-
oritat és salvar la cara amb el poc que
hi ha, és fàcil entendre que faci 25 anys
que el Grec no es construeix una per-
sonalitat clara i diferenciada. En
aquesta situació de permanent preca-
rietat d’un milió i mig d’euros, la ne-
cessitat de crear un festival amb idees
i programes sòlids sobre el qual cons-

truir i evolucionar edició rere edició
fins a formar part indeleble de la his-
tòria cultural de Barcelona passa a un
segon pla.

El Grec és un festival que gairebé no
deixa empremta, incapaç d’infiltrar-se
en el subconscient col·lectiu, inoperant
en la seva missió d’inundar amb la seva
presència l’espai ciutadà. Un barceloní
podria viure un juliol a Barcelona sense
tenir el més mínim remordiment per
haver-se perdut alguna cosa de les que
ofereix el Grec. No hi ha aquesta elec-
tricitat i encara menys aquesta projecció
internacional que es publicita sense ru-
bor –i sense efecte ni conseqüència– des
de fa 15 anys. Ja des de l’etapa d’Elena
Posa, s’anunciava que només faltava un
any per depassar les nostres fronteres.

Va arribar Xavier Al-
bertí i encara estàvem
a punt de ser famosos.
Va aterrar Borja Sitjà i
novament l’horitzó
internacional s’obria
prometedor en un fu-
tur immediat. Sembla
un malson, com si
aquestes fronteres que
s’han de trencar s’a-
llunyessin cada cop
més de les nostres
possibilitats amb cada
nou anunci de fama i
prosperitat.

Però sense diners i
sense una complicitat
institucional clara, ge-
nerosa i sense fissures
que atregui els merca-
ders no hi ha res a fer.
En l’actual situació,
qualsevol iniciativa
per consolidar un tret
diferencial del Grec
acaba en fracàs. En
aquestes últimes edi-
cions només ha pogut
sobreviure el cicle
Solos, curiosament
l’opció més barata de
totes les que han apa-
regut i desaparegut en
aquestes erràtiques

edicions, com la que promovia la coor-
dinació artística de les sales alternatives
o aquella del “país convidat”, després
reduït a “ciutat convidada” i després, a
res.

El Grec és un fenomen d’estiu, com la
cançó de sempre. Ningú l’espera i ningú
l’enyora quan s’acaba. El seu pes especí-
fic sobre la qualitat de l’oferta teatral o
musical de Barcelona és inapreciable. El
Grec no crea inèrcies, no causa expecta-
ció, no deixa pòsit. Són 25 anys de dei-
xar-se portar per les circumstàncies, de
pressupostos mendicants, de visió obtu-
sa de les institucions i un perfil perillo-
sament erràtic i segrestat per l’eufòria
mediàtica del missatge polititzat. Amb
aquesta història, reconforta que apare-
gui un personatge que expliqui que les
coses poden ser d’una altra manera, que
hi ha polítics que entenen la cultura
com a bé comú, empreses que saben
jugar amb els beneficis de mecenatge i
gestors amb poder de decisió i influèn-
cia. Potser no volem ser com Edimburg,
però almenys estaria bé saber què volem
ser, explicar-ho i que ens duri el criteri
més de dues edicions.


