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L’entitat vallesana suspendrà al juliol l’activitat teatral per falta de recursos econòmics

Cultura obre una via de futur per
al Centre Dramàtic del Vallès

Carme Melià / Redacció
TERRASSA / BARCELONA

L
a Generalitat
proposa que
el Centre
Dramàtic del

Vallès (CDV) es
gestioni a partir del
2005 a través d’un
contracte progra-
ma. Una proposta
que no evita, però,
que l’entitat hagi de
tancar les seves
portes al juliol.

Malgrat que el govern hagi
obert una via de futur per al
Centre Dramàtic del Vallès,
aquesta entitat no té més re-
mei que plegar a partir del
mes que ve. Com a resposta a
la crisi anunciada per aquesta
associació, la directora gene-

ral de Promoció Cultural, As-
sumpta Bailac, deia ahir que
l’havia “sorprès” la reacció de
la direcció del centre d’anun-
ciar el tancament al juliol, ja
que té davant seu una pers-
pectiva de futur “molt orien-
tada”. A més, segons Bailac, fa
un parell de mesos ella va
mantenir una conversa amb el
director del CDV, Oriol Broggi,
durant la qual li va assenyalar
la “bona perspectiva del cen-
tre per al 2005”.

Morir-se pel camí
El director comentava ahir

que està “encantat” amb la
proposta de l’administració,
encara que, com ja va advertir,
amb els recursos de què dis-
posa no pot “arribar a finals
d’any”. I afegia: “Deixen que
em mori pel camí”. Broggi la-
menta que Generalitat, Ajun-
tament i Diputació –a través
de l’Institut del Teatre–, tot i
“no desentendre’s” del projec-
te, no han aportat els recursos
econòmics suficients. La di-

recció estima que essent un
centre de producció de format
mitjà i fent de tres a quatre
espectacles l’any es requereix
un pressupost d’uns 360.000
euros, encara que amb la
meitat “podria estar viu”. Ac-
tualment, l’entitat disposa
d’uns 42.000 euros, quantitat
del tot insuficient, ja que no-
més permet posar en marxa
un únic espectacle. “S’ha de
parlar sobre quin model de
centres de producció teatral es
vol, però poder fer només una
obra a l’any és absurd”, apun-
ta el director. Encara que la
Generalitat ha mantingut la
subvenció de 36.000 euros
anuals per producció al CDV,
la mateixa quantitat que l’any
passat, al centre li ha faltat la
subvenció de la Diputació que
va obtenir el 2003, i ha vist
reduïda en més de la meitat la
de l’Ajuntament de Terrassa.

Justament amb l’Ajunta-
ment de Terrassa té previst de
reunir-s’hi Bailac per canalit-
zar el projecte de la Generali-

tat per tal d’establir acords
amb els teatres que, com el
CDV, ja estan actius. El CDV
funciona com “una associació
privada dissenyada per ser te-
atre públic, encara que cap
govern ha volgut que sigui un
ens públic”, es lamentava el
seu director, que fa dos anys
va presentar al grup socialista
un projecte, que després va
assumir al seu programa au-
tonòmic, en el sentit que “un
país com el nostre no pot tenir
només un centre de produc-
ció, sinó que cal repartir-ho
entre altres que ja existeixen i
alguns de nova creació”.

Obres teatrals com La fam,
de Joan Oliver, i Volpone, de
Ben Johnson, així com el cicle
poètic Poesia per a la bona gent
han quedat anul·lats pel tan-
cament sobtat del Dramàtic.
Abans de suspendre l’activitat,
però, el centre celebrarà dis-
sabte una jornada de debat i
reflexió sobre el teatre i les
polítiques culturals, i estrena-
rà l’espectacle Per què te’n vas?
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‘La cuina’

Nostàlgia
de cuiners
Juan Carlos Olivares

‘La cuina’, d’ Arnold
Wesker. Direcció i

espai escènic:

Ramon Ribalta.
Intèrprets: Enric
López, Montse
Martínez, Joan Bta.
Torrella. Teatre

Principal, 2 de juny.

Per a Ramon Ribalta, La
cuina d’Arnold Wesker no és
un espai nou. Aquest micro-
cosmos es va presentar el
1973 a Barcelona a la Set-
mana de Teatre Indepen-
dent, en un muntatge de la
companyia Palestra, dirigida
llavors per Ribalta. La fortu-
na internacional de la peça i
l’atractiu de moure en un
escenari trenta actors han
propiciat una revisitació de
l’obra i la seva reestrena
l’any passat a Sabadell i ara
al Principal de Barcelona.

La proposta manté el seu
impacte escènic. Potser se’n
ressent el socialisme naïf de
l’autor, la seva denúncia de
l’efecte alienant de la cadena
de producció. El missatge
crític ha quedat superat per
l’obstinació d’una realitat
que ja era indigna als 70i
que ara és salvatge explota-
ció laboral. Així, el descon-
cert de l’amo s’ha convertit
en una caricatura suau de
les autèntiques condicions
laborals del segle XXI.

Impossible de seguir cre-
ient en La cuina com un text
social. Però es manté intacta
la força d’una coreografia
que posa en moviment una
trentena d’intèrprets. Ribal-
ta, a més, sap com dosificar
i mesurar el ritme creixent
de la primera part de l’es-
pectacle fins al seu esclat vi-
olent després d’un impressi-
onant guirigall, i, en una
meritòria pirueta, sotmet
tota la troupe a una cuidada
mímica que transforma una
cuina neta de menjar en un
lloc amb colors i olors invi-
sibles.

Les interpretacions reso-
len amb professionalitat
aquest simulacre de realis-
me i aporten naturalitat a la
disciplina de la fèrria pauta
coreogràfica. Destacar en
aquesta dansa proletària és
difícil, tot i que l’autor res-
cata un quartet de perso-
natges perquè liderin el co-
nat de revolta. Aquí sobre-
surt la figura del colèric Pe-
ter i l’actuació d’Enric López,
encara que aquesta respon-
sabilitat l’obligui a una
interpretació una mica mo-
nolítica, sense unes ambi-
güitats que el personatge sí
que deixa traslluir.
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El polièdric Sam Mendes

Fracassa a Londres el primer muntatge
de Sam Mendes com a empresari teatral

Conxa Rodríguez
C O R R E S P O N S A L

LONDRES

F
uddy Meers’
és un joc fo-
nètic que ve a
dir ‘funny

mirrors’ i és també
el títol de l’obra que
ha estat un èxit a
Broadway, però que
acaba de fracassar
al West End de Lon-
dres tot i que estava
produïda per Sam
Mendes.

L’anglès que ha triomfat en
tot d’ençà que va dirigir la
pel·lícula American Beauty, la
seva primera gran aventura
cinematogràfica, amb la qual
va guanyar cinc Oscars i el seu
nom va estendre’s arreu del
món, ha ensopegat com a
empresari teatral. Fuddy Meers,
dirigida per Angus Jackson, va
estrenar-se el passat 25 de
maig a Londres després d’ha-
ver estat un mes a Birming-
ham, on al públic d’aquella
ciutat li va agradar més que a
l’audiència londinenca.

El muntatge teatral havia
de presentar-se a l’Arts Thea-
tre de Londres fins a finals
d’agost, però dilluns passat la
productora Scamp va anunci-

ar que dissabte vi-
nent es farà la dar-
rera representació
perquè les crítiques
han estat negatives i
el públic no compra
entrades en la
quantitat que s’es-
perava. L’obra de
David Lindsay-Abai-
re compta amb un
grup d’actors i ac-
trius coneguts a
Anglaterra, com ara
Julia McKenzie i Ni-
cholas Le Prevost,
però la fama dels
protagonistes tam-
poc ha estat sufici-
ent per atreure pú-
blic a veure Fuddy
Meers. Aquesta era la
primera producció
de l’empresa Scamp, formada
per Sam Mendes i dos col·le-
gues més, per produir pel·lí-
cules i obres de teatre. La pro-
ductora va néixer l’any 2002
quan Mendes va dimitir com a
director del teatre Donmar
Warehouse, on el va sorpren-
dre l’èxit cinematogràfic d’ A-
merican Beauty. Mendes va ser
director del Donmar Ware-
house durant deu anys i va
convertir el que era un teatre
de barri en una altra sala del
West End (la zona dels teatres
comercials a Londres).

Quan el va deixar, Mendes
va dir que continuaria fent
produccions per a cinema i
teatre a través de Scamp, la
productora que va fundar

amb Caroline Newling, la seva
ajudant al teatre i al cine, i
amb Pippa Cross, productora
de la BBC. El trio va anunciar

Fuddy Meers com la primera
producció. Newling opina que
el tancament del teatre abans
d’hora “és decepcionant” i
afegeix que “tenim molta fe
en aquesta producció, que ha
tingut un mes excel·lent a
Birmingham i que a Londres
ha estat ben valorada per sec-
tors de l’audiència”. La copro-
ductora es consola dient que
“aquest maig ha estat molt
dolent per a tot el West End”.

Aquesta no és la primera
obra que fracassa aquesta pri-
mavera. Una de les raons que
fan que els teatres siguin mig
buits és la bona temperatura
d’aquesta primavera a Lon-
dres. Altres obres que han
anunciat el tancament abans
del que estava previst són Ca-
lico, The Holy Terror, Coyote on a
Fence, The Shape of Things, Rattle
of a Simple Man, Les Liaisons
Dangereuses i el musical Tho-
roughly Modern Millie.


