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● La ciutat necessita nous espais on poder
mostrar propostes i on poder treballar mi-
rant endavant. Perquè ens puguem sentir
vius cal que hi hagi sempre reptes, noves
perspectives i noves maneres de veure les
coses. Vells problemes que es van replan-
tejant i noves preguntes que cal anar res-
ponent. Cal no deixar de treballar en això,
cal no parar de buscar i deixar-se sorpren-
dre. El teatre es relaciona amb la societat;
uns proposen, els altres reben i un seguit
de gent viu entorn al teatre, al seu voltant.
Podríem dir que és un motor que desen-
cadena coses i que genera moviment. Cal
mantenir-lo per no deixar que tot esde-
vingui un desert. Cal no deixar d’assajar i
presentar propostes escèniques: el teatre és
una arma carregada de futur. Vivim en un
món difícil que podem anar interpretant i
entenent a través d’uns miralls generats
per l’art i la poesia. És necessari preservar
un espai per a aquests llenguatges, un lloc
on es puguin instal·lar. Cal que hi siguin
per poder seguir buscant maneres ama-
bles de cuidar-nos, identificar-nos i seguir
construint. L’art és necessari.

Tota societat es protegeix amb normati-
ves, lleis, que fan la convivència possible.
L’administració no pot desatendre les nor-
matives, però sí que ha de poder relaxar-
les, jugant sempre un estira-i-arronsa
complicat entre allò que els artistes propo-
sen i el que el públic demana, tenint en
compte la seguretat i el risc. L’aplicació de
normatives als teatres (els espais que més
conec, però diria que es podria generalit-
zar) han deixat enrere el sentit comú. A ve-
gades, als teatre la sensació que tens és que
la normativa se’t menja i els espais perden
la llibertat; llavors, és poc còmode treba-
llant-hi i aconseguir emocionar-te. Les
normes comencen amb el que és necessari
però acaben abastant tots els per si de cas i,
lentament, es van allunyant de la realitat.

La societat necessita ànima. Cal liderat-
ges que la sàpiguen fer créixer i explicar.
L’ànima d’un projecte artístic garanteix un
treball cuinat amb emocions. Hi ha moltes
sales de teatre o projectes que arrenquen
amb un grup artístic de professionals que

vetllen perquè l’ànima persisteixi. Aques-
tes sales poden proporcionar una mica de
benestar pel sol fet d’existir; des de dins
sentim que són insuficients per acollir to-
tes les creacions que es generen a la ciutat i
això és el que ens fa dir: falten sales! Cal
demanar als polítics que estiguin atents,
donant suport al que passa en aquest pre-
cís moment, perquè potser al cap de deu
anys aquells generadors d’idees ja estaran
cansats i serà massa tard.

Cal abonar la terra perquè en temps de
crisis la societat pugui regenerar els seus
vincles i regenerar-se ella mateixa. Per mi,
una manera d’abonar la terra és deixar que
es generin espais teatrals. Si durant les dar-
reres dècades s’ha anat orquestrant una
extraordinària xarxa de centres civícs, i
després també una necessària i intel·ligent
xarxa de biblioteques, crec que ara seria
l’hora d’una xarxa de teatres. Ja ho defen-
sava fa temps el professor Melendres. Els

L’administració ha de
facilitar l’obertura de nous
espais i també flexibilitzar
les normatives que coarten
la llibertat dels creadors

En plena crisi, és hora de generar
nous espais teatrals?

teatres petits i mitjans donen un rendi-
ment extraordinari allà on se’ls deixa arre-
lar. Poden i volen estar orquestrats amb els
grans teatres nacionals i municipals, amb
els teatres parroquials i amateurs, amb els
espais dels centres culturals diversos com
un element més. Afavorir espais i lleis per-
què el teatre pugui anar-se desplegant i
prenent veu com a motor incansable per
seguir endavant. I potser, encara més, en
temps de crisi.

El 2014 serà un
any en què, per
paradoxal que
sembli, seguirà
creixent el nombre
de sales. És un
diagnòstic previsi-
ble. Seran espais
de, cada cop,
menys aforament i
una implicació més
gran d’actors i es-
pectadors. Aquests
racons s’escampa-
ran més per Barce-
lona i també per la
resta de Catalunya.
La Seca obrirà una
tercera sala en
pocs dies. Amb
una àmplia progra-
mació serà un
multiteatre de sub-
tilitats.
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Hi ha molts
teatres que
arrenquen amb
un grup artístic
de professionals
que vetllen
perquè l’ànima
persisteixi.




