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Un gran retrat de Samuel Beckett presideix el vestíbul del teatre

QUADERN DE TEATRE

15 anys de la Beckett: l’èxit
d’un fet diferencial

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

L
a Sala Beckett compleix 15 anys. Els
primers vuit anys marcats per la
benedicció personal de Samuel Beckett i
la direcció de José Sánchis Sinisterra. La
seva marxa va suposar el final d’una etapa
construïda sobre el treball d’una

companyia. Fa set anys en va recollir el testimoni
Toni Casares. En aquest temps s’ha consolidat un
nou equip, s’ha professionalitzat l’estructura de la
sala i s’ha definit un projecte artístic a partir de les
sòlides bases llegades pels fundadors.

Un moment de celebració? “És inevitable que la
temporada 2004-05 reflecteixi l’esforç d’haver arribat
fins aquí. S’estrenarà –comenta Casares– l’últim text
de Sinisterra (Flechas del ángel del olvido), retrem un
homenatge al desaparegut Teatre Malic amb una sèrie
de muntatges que respiren el seu esperit,
organitzarem el cicle Dit i fet, textos dirigits pels seus
autors, i rescatarem la revista Pausa, amb la pretensió
de recuperar el gust per la reflexió contemporània”.

Un moment per créixer cap a dins. “Créixer sí, però
sense abandonar la nostra història, la nostra seu. La
Beckett també és el seu espai, es defineix per acollir
espectacles per a setanta espectadors. Un teatre també
s’expressa en la seva dimensió física, en les seves
limitacions i en les seves solucions. És important que
la ciutat disposi d’una sala d’aquestes característiques.
És en aquest espai on es planteja un projecte concret
per avançar cap a una altra opció de creixement:
programar més autors, desenvolupar encara més el
vessant pedagògic i arribar a més públic”.

La pedagogia ha trobat la seva millor expressió en el
treball realitzat en “l’obrador”, amb el nou repte
d’estrènyer la connexió amb la sala. El públic es
buscarà a través d’una línia de programació que
potenciï tots els aspectes que “connecten la creació
contemporània amb les inquietuds de la gent, que
sàpiga donar als espectadors allò que realment els
motivi, en la línia del que s’ha aconseguit amb el cicle
L’acció té lloc a Barcelona”.

I els autors? Un dels aspectes diferenciadors de la
direcció de Casares és haver convertit l’autor en l’eix
de la programació. Tot i que l’accent en el teatre de
text ja es va posar amb el primer espectacle estrenat a
la Beckett, en els últims set anys aquest perfil s’ha
subratllat fins a convertir-se en una identitat
diferencial que condiciona la selecció dels directors i la
concepció de la posada en es-
cena.

“Per la Beckett, l’autor és la
primera pedra d’un procés que
en cada una de les seves fases es
caracteritza pel compromís
amb la creació. Una sala com la
nostra només es justifica artís-
ticament si és coherent amb
aquest compromís. Aquest és
un espai de producció de crea-
dors, d’individus que ofereixen
amb la paraula una visió de-
terminada del món, que enri-
queixen la realitat de la seva
comunitat i es dirigeixen al
públic com a un igual. Per no-
saltres, és inconcebible que
aquesta mirada es limiti a un
únic muntatge. El creador i la
seva veu dins d’una societat
només es desenvolupa amb
una presència constant, cosa
que intentem amb tots els au-
tors que comparteixen el nostre compromís amb
l’honestedat artística”.

Per Casares, el teatre alternatiu és el que “treballa
des del fet artesanal, aquell les prioritats del qual no
estan en els resultats sinó en el seu interès com a part
d’un panorama creatiu general”. “Sales de petit
format, sense dependència de la taquilla, perquè el seu
procés creatiu es produeixi sota una tensió allunyada

de la lògica comercial i que, sens dubte, siguin centres
de producció”. Unes sales que necessiten del suport
oficial per poder treballar en aquestes condicions.
“L’error de l’administració ha estat confondre l’artista
amb el creador, destinar els recursos a individus i no a

projectes de creació. Cada cop
que sento allò de “suport a la
creació” m’assalta el dubte: què
s’imaginen que és, la creació?,
què recolzen realment? En
realitat, mai ha existit una
política clara de suport a
projectes, espais i estructures
pensats per estimular la creació,
per prioritzar l’experimentació.
Nosaltres hem sobreviscut, però
hi ha casos clars de perversió
d’aquesta ajuda pública, com
l’intent de la General Elèctrica
de Roger Bernat, un centre ple
d’energia col·lectiva que es va
abandonar des de les
institucions mentre no es va
deixar de mimar Bernat en el
seu paper d’ enfant terrible, o
Simona Levi, que mai ha trobat
padrins públics que creguessin
en Conservas. Una política que

ens deixarà sense el necessari relleu generacional. Qui
ocuparà el lloc del borbolleig de companyies que, cada
una amb el seu llenguatge, va construir entre els anys
60 i 80 el que ara és el teatre català? Quan s’esgotin les
seves forces, què ens quedarà? On són les ajudes als
centres emergents? Per què no s’han fet visibles per al
públic i l’administració centres tan interessants com
L’Antic Teatre o La Caldera?”.

Una mica d’autocrítica? “La Coordinadora de Sales
Alternatives no és un club, mai se n’ha exclòs ningú.
No tenim el patrimoni de l’alternatiu, és més, la
majoria dels espais alternatius de la ciutat no es troben
en la coordinadora i hi ha un projecte per ampliar-la

a sales de tot Catalunya. Ser a la
coordinadora no significa tenir
més subvenció. La subvenció
hauria de respondre a l’esforç de
cada sala per treballar el seu
paper a la societat, amb la seva
pròpia personalitat i dinàmica,
que justifiqui la seva utilitat
com a patrimoni cultural de la
comunitat. Subvencions al
manteniment d’una estructura
de funcionament d’un espai i
subvencions al seu projecte de
creació. Dues línies
diferenciades que no se solen
aplicar”.

Els petits tanquen per
esgotament de forces, els privats
s’han convertit en simples
exhibidors i els grans podrien
perdre la seva identitat en un
inexplicable procés d’unificació
administrativa. A Toni Casares
el preocupa que Barcelona perdi
el magma de projectes teatrals
que l’ha convertit en un referent
per l’important flux que hi ha
entre totes les opcions
artístiques. Hi ha una amenaça
seriosa d’empobriment, de
simplificació, d’aquesta densa
trama formada per petites sales
alternatives, teatres privats i
grans centres públics.

“S’ha d’evitar el model de
nínxols estancs que, per
exemple, s’ha imposat a Madrid,
on les diferències estan molt
marcades, amb unes sales
alternatives refugiades en el
discurs de la trinxera. El model
adequat seria el d’intensificar la
relació entre tots els agents

teatrals de la ciutat, que un autor que estreni amb èxit
a la Beckett aparegui després al Romea, al Poliorama, al
Lliure o al Nacional. És inexplicable que un creador com
Javier Daulte surti de la Beckett per triomfar al Lliure i
després hagi de tornar a l’ off-off, a L’Antic Teatre, perquè
ningú dels grans s’interessa per la seva feina”.

Hi ha senyals d’esperança, com les converses de les
sales alternatives amb el Teatre Nacional per coordinar
els seus projectes. “Un projecte interessant mentre que
el TNC no faci desistiment de les seves responsabilitats
en el seu suport a la nova dramatúrgia. A Domènech
se li ha de reconèixer, com a mínim, la seva coherència
en el discurs de la seva programació. Potser se li podria
atribuir falta de risc. Però estic segur que no l’han
deixat anar més enllà. El trobarem a faltar el dia que
deixi la direcció del TNC i ens enfrontem a l’absoluta
manca de criteri”.

“El problema és molt més profund que el
repartiment de les subvencions. Crec que aquest país
està mancat d’un projecte teatral seriós. No l’ha tingut
i, per ara, tampoc sembla que ningú ho consideri una
prioritat, excepte la creació d’un consell de les arts
–què és, per a què servirà?– i un institut d’indústries
culturals que, per concepte i prioritats, sembla
allunyat de les necessitats de les sales alternatives. Ens
trobem, com sempre, sense interlocutor. Sé que hi va
haver un intent de desenvolupar un projecte per
definir les necessitats globals del teatre català. Un
projecte que es va posar en mans de Pipo Carbonell i
Cesc Vila. Cap dels dos va entrar a l’equip de la
consellera de Cultura”.

El teatre alternatiu és
el que treballa des del
fet artesanal, aquell
les prioritats del qual
no estan en els
resultats sinó en el seu
interès com a part
d’un panorama
creatiu general
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