
LA TEMPORADA DEL GREC
UN FAS CAP A LAUTOGESTM TEATRAL

per Joan Castells

Quan, menys de dos mesos abans de l’inici 
de la temporada del Teatre Grec, l’Assem-
blea d’Actors i de Directors decidia d’em- 
prendre pel seu compte l’organització de la 
campanya popular Grec-76, molts, de dins 
estant, qualificàrem l’empresa de suïcida. 
L’Assemblea prenia el compromís d’organit-
zar una vetllada diària durant els mesos de 
juliol i agost. Es proposava de crear i de pro-
duir cinc espectacles —finalment en foren 
quatre, perquè Morir por cerrar los ojos de

Max Aub fou exclosa del programa—, que 
havien de suposar quasi un cinquanta per 
cent de la programació i que, a més, havien 
d’ésser representats per pobles i barriades, 
amb la qual cosa hom pretenia de pal·liar 
temporalment l’atur a què es veu subjecta 
una majoria de la professió. Així mateix, pre-
tenia de sensibilitzar els ciutadans per al fet 
teatral, el qual és assumit per l’Assemblea 
com un servei públic, i de convertir la cam-
panya en una reivindicació col·lectiva amb

l’objectiu que l’Ajuntament concedeixi el 
Teatre Municipal ja sol·licitat. L’afer que 
l’Assemblea d’Actors i de Directors anava 
a emprendre era una mena de prova de foc, 
amb la qual calia demostrar la capacitat 
d’incidència i la possibilitat d’una organitza-
ció autogestionària de la branca teatral de 
la nostra cultura.

Ara, la temporada popular del Grec-76 s’ha 
acabat i hom ha de concloure que la ma-
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LOCALITATS ON HAN ACTUAT 
LES COMPANYIES 
DE L’ASSEMBLEA

L’Ametlla del Vallès . 3 companyies
Badalona.................... 4 »
Berga........................ 3 »
Caldes de Montbui 1 »
Cardedeu .................... 2 »
Castellterçol .... 1 »
Cervera......................... 1 »
L’Espluga de Francolí 2 »
Girona......................... 3 »
Gràcia (barri) . . . 1 »
Granollers.................... 4 »
Manlleu.................... 1 »
Manresa.................... 3 »
Olesa de Montserrat . 1 »
Olot............................. 3 »
Reus............................. 1 »
Sabadell.................... 4 »
Santa Coloma de Gra-
menet......................... 3 »
Santa Coloma de Que-
ralt............................. 1 »
Santa Eulàlia de Ron-
çana............................. 1 »
Sant Sadurní d’Anoia . 1 »
Terrassa . . 2 »
Vilanova i la Geltrú . 3 »

MANIFEST DE L’ASSEMBLEA D’ACTORS I DE DIRECTORS

La temporada del Teatre Grec d’enguany ha adquirit un caràcter realment insòlit 
dins el panorama del nostre teatre. Per primera vegada no és un empresari qui 
n’assumeix l’organització, sinó un col·lectiu que en poc temps ha donat mostres 
d’una combativitat i d’una imaginació inesperades: l’assemblea d’actors i directors. 
Tot començà ara fa un any, quan un grup d’actors elaborava un programa elec-
toral amb vistes a les eleccions sindicals. D’aleshores ençà, cal registrar el triomf 
de la candidatura unitària i democràtica, dues manifestacions pels carrers de Bar-
celona, una cantada d’auques a la sortida dels espectacles, una Memòria modèlica 
i exhaustiva per un Teatre Municipal de Barcelona, la «recuperació» del Teatre 
Grec i l’obtenció d’una subvenció oficial.
Cal puntualitzar immediatament que aquesta temporada i la subvenció no han estat 
assumides com una victòria de la professió: això seria com acceptar les molles 
i renunciar al pa sencer, renunciar a prosseguir la mobilització per un teatre esta-
ble, digne, al servei de la població, i a totes les nostres reivindicacions com a ciu-
tadans i com a treballadors. Ben al contrari, la temporada ha estat assumida com 
un instrument que ens ha de permetre de pressionar encara més per al Teatre 
Municipal de Barcelona, per a un Teatre de Catalunya i per a una Llei del Tea-
tre autònoma, i alhora potenciar el que d’entrada hem considerat imprescindible 
per a assolir els nostres objectius: la mobilització de la població entorn de la nostra 
alternativa i per un teatre popular al servei dels seus interessos.
D’altra banda, sabem per experiència que, a causa d’anys i anys de degradació 
cultural, no basta produir un bon espectacle per aconseguir una audiència suficient. 
És per aquestes raons que, paral·lelament a l’esforç de producció dels espectacles, 
volem desplegar una gran campanya d’animació mitjançant la qual, més que no pas 
vendre entrades, pretenem una difusió de les nostres exigències, dels nostres plan-
tejaments, de la nostra alternativa, i una conscienciació àmplia dels problemes del 
teatre. Atès que la nostra alternativa és global, no ens hem limitat a confegir un 
cicle al Grec, sinó que hem considerat la necessitat d’organitzar, amb els mitjans 
que hem obtingut, una temporada d’estiu per a tots els Països Catalans, de la qual 
el Grec serà simplement una etapa més.
Som conscients de les dificultats que suposa un cicle d’estiu. No esperem evident-
ment un èxit esplendent i tanmateix tampoc no creiem inevitable un gran fracàs. 
Sabem que podem comptar, que hem de comptar, com per a tantes coses, amb la 
complicitat del nostre poble.

LA COMISSIÓ GESTORA I EXECUTIVA

joria d’objectius n’han estat assolits i que la 
campanya en conjunt ha estat, per al país, 
el fet més important de la guerra ençà. Això 
no vol dir que ja puguem entusiasmar-nos 
amb el futur, però sí que podem enregistrar

ESPECTACLES DEL GREC
3 festivals de rock 

10 recitals de cançó
6 funcions de dansa 
5 espectacles teatrals
4 espectacles produïts per l’Assemblea

ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL 
NO TÈCNIC

Comissió gestora . 7 persones
Administració .... 1 »
Premsa......................... 1
Coordinació de les com-
panyies......................... 1 »
Control de l’escenari 1 »
Representacions fora del
Grec.............................. 1 »
Animació cultural 1 »
Relació amb els barris 1 »
Directors......................... 11 »
Actors de l’Assemblea . 92 »

una petita victòria en el camí, encara tèrbol, 
cap a la democràcia. El que hom ha acon-
seguit aquest estiu exigeix un balanç realista 
i unes ganes pregones de tirar el carro enda-
vant, perquè ja hi haurà l’encarregat de posar 
pedres a les rodes.

UNES REIVINDICACIONS, PAS A PAS

L’Assemblea d’Actors i de Directors fou ini-
cialment una assemblea sindical i començà 
a actuar a través d’un programa electoral 
per tal d’aconseguir que una candidatura uni-
tària i democràtica guanyés les eleccions sin-
dicals. Això coincidí amb la desaparició pràc-
tica del Teatre Nacional de Barcelona, que 
era regentat i administrat des de Madrid. 
Davant la situació precària del teatre a la 
ciutat, l’Assemblea es proposà d’elaborar 
un projecte de Teatre Municipal depenent 
de l’Ajuntament, d’estudiar la possibilitat de 
creació d’un organisme —Teatre de Catalu-
nya— que vetllés per tot tipus d’activitat 
teatral del Principat i que treballés en con-
tacte amb la resta dels Països Catalans i, 
finalment, de confeccionar el projecte d’una 
nova llei de teatre.

Durant el mes de gener es donaren a co-
nèixer als ciutadans barcelonins les aspira-
cions de l’Assemblea, a través d’una mani-
festació i d’una cantada d’auques davant dels 
teatres a la sortida dels espectacles. En una 
assemblea posterior es formularen algunes 
reivindicacions concretes referents a la insu-
ficiència de locals; a la manca d’empreses de 
companyies catalanes; al desinterès del Tea-
tre Nacional de Barcelona, degut a un cri-
teri de programació desvinculat de la reali-
tat social i cultural de Catalunya i a l’estruc-
tura burocràtica del TNB, sotmesa a l’admi-
nistració central; a la manca d’oportunitats 
de treball per a la professió catalana; a la 
manca d’un teatre que respongui a la perso-
nalitat i a les necessitats culturals de la po-
blació, i a l’abolició de la censura.

Els punts suara citats foren elaborats i apro-
vats per l’Assemblea i lliurats als organismes 
públics responsables. En espera de la res-
posta oficial —que a hores d’ara encara no 
s’ha produït— l’Assemblea decidí de parti-
cipar al concurs que l’Ajuntament convoca 
cada any per tal d’adjudicar la temporada 
del Grec. L’oferta de l’Ajuntament, a la 
qual pot aspirar qualsevol empresari, con-
sisteix en la cessió de les instal·lacions del 
Grec i en una subvenció de dos milions de 
pessetes. L’Assemblea sol·licità, també, una 
subvenció del ministeri d’Informació i Tu-
risme, el qual, de la desaparició del Teatre 
Nacional ençà, no havia invertit ni cinc cèn-
tims per al teatre a Catalunya. Foren con-
cedits cinc milions, xifra molt inferior a la 
que despenia el TNB.

Durant els darrers mesos, membres de l’As-
semblea han celebrat diverses taules rodones 
amb associacions de veïns i amb altres ins-
titucions ciutadanes, per tal d’informar-les 
de tots els passos que es realitzen per la 
recuperació d’un teatre públic.

Acabada la temporada Grec-76, el camí rei-
vindicatiu ha de continuar i s’ha d’encarrilar
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cap a la consecució de realitats més estables, 
d’acord amb un programa de política cultu-
ral coherent i fiable. No és pas un camí 
fàcil. L’Assemblea no és, ni de bon tros, una 
bassa d’oli i en moltes reunions es fa patent 
la dificultat que comporta una tasca auto-
gestionària. D’altra banda, no hi ha cap 
mena d’indici que les autoritats tinguin a la 
cartera dels afers importants les qüestions 
culturals, i, sense unes institucions sòlides 
i pròpies, qualsevol tipus d’activitat exigeix 
un excessiu voluntarisme, que hom no sem-
pre està disposat a donar o en condicions 
de fer-ho.

ELS ACTES PÚBLICS

El programa de la temporada Grec-76 ha 
estat confegit principalment amb cançó i tea-
tre, llevat d’un recital de dansa a càrrec de 
l’Estudi Anna Maleras i d’un cicle especial 
de cinc actuacions del Ballet Nacional Cubà 
amb Alicia Alonso, al Palau de les Nacions. 
De la part musical, cal destacar les tres ses-
sions de rock que aportaren un públic molt 
jove provinent d’un ambient molt diferent 
del de la resta de funcions. Per la seva ban-
da Raimon i Lluís Llach foren els cantants 
que aconseguiren de mobilitzar més públic. 
També tingueren un interès especial els dos 
recitals dels cantants de la revolució portu-
guesa. amb els quals el públic es manifestà 
en una autèntica comunió.

Pel que fa al teatre, les quatre obres produï-
des per l’Assemblea —Roses roges per a mi 
de Sean O’Casey, El bon Samarità, càntir 
amunt, càntir avall, pensava que el cel gua-
nyava i Déu se n’aprofitava de Joan Abe- 
llan, Bodas que fueron famosas del Pingajo y 
la Fandango de José María Rodríguez Mén-
dez i Faixes, turbants i barretines segons una 
adaptació que féu Xavier Fàbregas de diver-
sos textos del segle xix— tenien les carac-
terístiques escaients per a agradar al públic 
que acudia al Grec ben disposat i sense 
massa exigències, a excepció de l’obra de 
Joan Abellan, la programació de la qual fou 
un error per part de la comissió gestora.

La presència de grups de teatre independent 
—Comediants amb Plou i fa sol, Sala Casal 
de Mataró amb La pau i la companyia gi-
tana Camelamos Naquerar—, i de la com-
panyia que presentà Tadaptació de Tirant 
lo Blanc, és un signe del caràcter unitari que 
vol tenir l’Assemblea. Efectivament, en 
aquests moments, i per qüestions no estric-
tament relacionades amb el sindicat, l’As-
semblea d’Actors i de Directors està oberta 
a qualsevol home de teatre, tant professio-
nal com del camp independent o de les 
escoles d’art dramàtic. Del teatre indepen-
dent, han participat també a la temporada 
del Grec, «A-71» i «Fábula rasa», que mun-
taren escenes per ésser representades pels 
carrers.

La companyia de Núria Espert presentà, un 
sol dia, Divinas Palabras i provocà una allau 
de públic superior a la que els organitzadors 
havien previst; això suposà molta incomo-
ditat per a alguns espectadors i ocasionà una 
Protesta del públic.

TEATRETEATRE GRE

ROCK

TEATRE

TEATRE

Mti? ClS COHtBlMTS

■fil 1

L’espectacle presentat per la Companyia de 
Pierre Constant, Les troubadours, que es 
va haver de fer al Tinell, perquè la pluja 
obligà a suspendre l’actuació dos dies seguits, 
va marcar una de les línies que podria seguir 
la temporada del Grec en anys a venir: pro-
porcionar a l’espectador català una mostra 
del bon teatre de l’estranger.

UN NOU TIPUS DE PROFESSIONAL 
DEL TEATRE

En general, dins el sector teatral s'imposa 
la concepció que l’home de teatre és un 
treballador de la cultura i s’abandona la 
imatge eixelebrada i exòtica de l’home de 
la faràndula. Malgrat alguns vedettismes fla-
grants que encara pul·lulen pel món del tea-
tre, ha accedit a la vida teatral catalana un 
nou tipus de professional que no té res a 
veure amb l’actor pràcticament ignorant que 
anava darrera qualsevol caramel que li ofe-
rís un empresari, quasi sempre des de Ma-
drid. El jove professional és conscient del 
deure que contreu amb la societat amb el 
seu treball públic i de la complexitat tècnica 
del llenguatge que utilitza. Aquest canvi no 
hauria estat possible sense l’activitat que 
—amb molt poques possibilitats i, en la 
majoria dels casos, des d’una posició under- 
ground-— es posà en marxa des de la darreria 
de la dècada dels cinquanta. Una gran part 
dels professionals d’avui provenen de grups 
que esmerçaren en el teatre català les hores 
de lleure dels seus membres, o d’escoles que 
des de la iniciativa privada foren creades 
per pal·liar la nostra migradesa teatral. Sense 
l’ADB, l’EADAG, el moviment a les diver-
ses comarques, les publicacions, els premis, 
etcètera, a hores d’ara el teatre català fóra 
pràcticament inexistent. Una altra part de

professionals prové de les escoles —Institut 
del Teatre, Orfeó de Sants, Estudis Artístics 
de l’Hospitalet—, que cada any treuen noves 
promocions. A l’Assemblea hi ha encara un 
altre tipus de professional, davant del qual 
hom no pot dissimular una certa sornegueria, 
ens referim als «conversos».

PERSPECTIVES DE FUTUR

Durant els mesos propers caldrà maldar per 
assolir totes i cadascuna de les reivindica-
cions que han estat exposades, sobretot per-
què una bona part del futur del teatre català 
a Barcelona passa per la consecució del Tea-
tre Municipal i perquè, sense un organisme 
unitari dels Països Catalans, l’home de teatre 
es converteix en un franctirador. Cal, però, 
no fer-ho dependre tot d’aquestes reivindica-
cions. Les companyies privades que han des-
terrat la figura de l’empresari, que són com-
postes de professionals d’aquest nou tipus 
i que s’integren a l’Assemblea han d’assegu-
rar bona part de l’activitat teatral d’aquest 
hivern.

Fóra bo que la temporada popular del Grec 
continués en anys futurs de la mateixa ma-
nera que enguany, però amb un plantejament 
més ampli i amb no tanta precipitació. Això 
només és possible si ja des d’ara comença a 
funcionar un secretariat compost de repre-
sentants de l’Assemblea d’Actors i de Direc-
tors i, potser, de músics, de gent de cinema 
i de les arts plàstiques. Caldria definir amb 
temps què ha d’ésser una temporada popular 
d’estiu. Haver recuperat unes instal·lacions 
públiques és una responsabilitat.

JOAN CASTELLS I ALTIRRIBA 
(Fotos: Barceló)
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