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El fi equilibri entre el
desnonament i l’ampliació

El 6 de febrer de 2008 se celebra el

judici que podria fer tancar les portes

de la Sala Beckett de Barcelona,
encarada amb la immobiliària Núñez i

Navarro per la interpretació del

contracte de lloguer del teatre. Les

administracions catalanes han dit que la

sala ha de seguir prestant la seva

funció, mentre tenen sobre la taula el

seu projecte d’ampliació. (Text: Adriana

Clivillé)

Un contracte de lloguer indefi-
nit sembla un nexe prou contundent per dissipar
qualsevol risc de desnonament. Però no és així en
el cas de la Sala Beckett de Barcelona, des que la
immobiliària Núñez i Navarro va comprar l’edi-
fici en què es troba. Els contractes –com les lleis–
són interpretables. I en aquest cas el desencontre
jurídic rau en la interpretació d’un contracte: l’ad-
vocat de la Beckett assegura que s’ha de prorrogar
forçosament (o sigui, que és indefinit), mentre que
el de Núñez i Navarro considera que ha vençut.
Per això, la immobiliària vol redactar el document
de nou, revisant les condicions econòmiques del
lloguer i el període de vigència de l’acord. La data
del judici és el 6 de febrer, i s’hi arriba després de
fracassar en unes negociacions que tenen com a
principal escull les posicions econòmiques i el ca-
ràcter indefinit o no del contracte.

“No és el que vull ressaltar ara, però és clar que
tinc opinió sobre que desapareguin teatres o bars
per l’empenta immobiliària! Només al barri de
Gràcia de Barcelona, Núñez i Navarro s’està que-
dant totes les cantonades que queden disponibles”.
Malgrat la tensa espera, Toni Casares –director
artístic de la Sala Beckett de Barcelona– es mos-
tra serè i probablement confia en la justícia, d’una
banda, i en el suport de les administracions, de
l’altra. L’equip artístic el completen Carles Batlle
com a director de l’Obrador, els professors d’aquest
laboratori d’autoria, l’equip d’autors i creadors, els
intèrprets, el consell de redacció de la revista Pau-
sa i Juli Macarulla com a gerent.

La sala es troba en un moment en què ne-
cessita créixer, empesa per la seva constant ac-
tivitat més enllà de la mera producció i exhi-
bició teatral. “No renunciem a la sala del barri
de Gràcia”, afirma Casares, “i això és compa-
tible amb la necessitat de créixer”. L’enfronta-
ment amb Núñez i Navarro ha fet que l’equip
gestor del teatre insisteixi a les administraci-
ons en la seva necessitat de més espai. “Des-
prés de 18 anys necessitem créixer cap a una
internacionalització, una producció més
professionalitzada dels nostres espectacles de
petit format, i per convertir-nos en un espai
de formació de creadors i d’experimentació”,
explica Toni Casares. Si la via de creixement
és en aquesta direcció, la Beckett aviat neces-
sitarà unes instal·lacions més grans per créixer
“en número de cursos, de tallers, de publicaci-
ons, en capacitat de promoure els nostres au-
tors a l’estranger, en la qualitat de les produc-
cions i en la capacitat d’arribar a més públic”.
Per al seu director artístic, el sostre d’especta-
dors de la sala hauria de ser d’un màxim de
150, gairebé el doble de les 80 localitats actu-
als.

L’equip de la Beckett ha preguntat al Minis-
teri de Cultura, la Generalitat i l’Ajuntament si
creuen o no en el seu projecte artístic, i “la res-
posta ha estat en forma de paraules: continuarà,
és útil, és necessària”, apunta Casares. “Però, de
moment, no han donat cap pas en ferm”. Per a
Casares la situació ideal seria “poder preparar el

projecte de futur des del local de Gràcia, trobar
un espai més gran i mantenir la sala original com
a espai d’experimentació amb el públic”.

La Sala Beckett ocupa els baixos d’un edifici
situat al carrer Alegre de Dalt de Barcelona, al
límit del barri de Gràcia. La seva capacitat és de
80 localitats i, segons explica el seu director, l’ín-
dex d’ocupació s’ha situat entre el 70% i el 80%
aquest any 2007. En aquesta superfície també s’hi
troben dues petites oficines i un bar. El contracte
d’arrendament inclou la cinquena planta de l’im-
moble, on s’instal·la l’Obrador de dramatúrgia
contemporània, que organitza classes d’autoria
teatral, sessions d’intercanvi amb dramaturgs de
la resta d’Europa i una tasca de recerca teatral. El
petit local de Gràcia va ser un dels impulsors de la
xarxa de sales alternatives de teatre de Catalunya
de la mà de José Sanchís Sinisterra i el Teatro
Fronterizo, des de la seva fundació l’any 1989. A
més d’originals de Sanchís Sinisterra, s’han estre-
nat a la Beckett textos de Sergi Belbel, Lluïsa
Cunillé, joves dramaturgs com Carles Batlle, Pau
Miró i Victoria Spunzberg, el mateix Samuel
Beckett o el Nobel Harold Pinter, i hi han dirigit
Calixto Bieito, Àlex Rigola, Ramon Simó, Magda
Puyo i Xavier Albertí, per citar-ne alguns.

“Guanyem o perdem, s’ha d’anar en direcció
de futur”, conclou Toni Casares, que entén que
l’amenaça és sobre l’espai, però que el projecte de
la Sala Beckett segueix endavant. I, al final de tot,
se li escapa que “em sembla un escàndol que
Barcelona s’estigui deixant perdre això”.

Vista del vestíbul de la Sala Beckett


