
Contràriament a les prèdiques triomfa-
listes i prometedores de gaudis segurs 
que tenen lloc per aquesta època, 
la que llança Hermann Bonnín en el 
mateix moment que La Seca inaugura, 
avui, dia 9 de setembre, la temporada 
2014-2015, és una reflexió crítica, 
cauta i realista, que voldríem veure 
compartida per tots els qui tallen el 
bacallà teatral en aquest país nostre. 
Bonnín recorda que, mentre en molts 
indrets la paraula Cultura s’escriu en 
majúscula, els poders públics fan molt 
poc per promoure els valors que s’aple-
guen sota aquest concepte. Patrimoni 
d’un poble o d’una societat, l’“acció de 
cultivar –diu– no es desplega amb la 
força que els temps de la mobilitat i de 
la intel·ligència virtual reclamen a crits. 
I això pot arribar a tenir connotacions 
de tragèdia. De tragèdia humana, col-
lectiva. Més enllà de l’aparador i de la 
lluminària, la dimensió de l’humanisme 
des de l’escola i la universitat és ne-
gligida. Des de la gestió dels recursos 
públics, marginada. No és prioritat. És 
‘inútil’. És a dir, absent d’utilitat”.

Vet aquí, però, que enmig d’un oceà 
de superfluïtat que sembla estendre’s 
pertot, aquest cenacle petit de La Ribe-
ra que és La Seca, com d’altres espais 
que, ben segur, mantenen encesa la 
torxa humanista, “es proposa intensi-

ficar l’activitat dels contexts creatius 
relacionats amb l’escriptura escènica 
i la innovació”. I Bonnín, d’acord amb 
Hausson –compromesos tots dos amb 
els continguts de les instal·lacions te-
atrals dedicades al record perenne de 
Joan Brossa–, proposa tanmateix una 
trentena d’espectacles, convençut que 
la millor manera de combatre la inanitat 
cultural és posar a l’abast de les minori-
es consumidores de les arts escèniques 
un gruix important de títols amb uns 
components molt més ambiciosos que 
els d’una simple i evanescent diversió.

Per inaugurar ara mateix el nou curs, 
Mònica Glaenzel s’instal·larà a l’Espai 
Brossa per reviure el monòleg d’una 
dona disgustada amb la seva pròpia 
existència i que, entre altres solucions, 
cercarà en la complicitat de l’auditori 
un camí d’esperança. L’espectacle es 
titula M.A.R.I.L.U.L.A. i va ser escrit per 
la grega Lena Kitsopoulou que l’estre-
nà a Atenes el 2009. El text original 
respira constantment la situació social 

angoixant que va viure Grècia en el 
moment més dur de la crisi econòmica. 
Ara bé, amb adaptacions relativament 
fàcils, l’èxit greg es va repetir a Milà, 
París i Londres, on se’n van fer succes-
sives versions. Traduïda l’obra per Joan 
Sellent, l’adaptació per a Barcelona 
ha estat feta pel mateix traductor, pel 
director Josep Maria Mestres i per 
l’actriu Mònica Glaenzel, la qual, si no 
m’equivoco, és la primera vegada que 
s’atreveix amb un monòleg. 

Una experiència similar la va viure la 
temporada passada Pep Jové amb Nove-
cento, un text d’Alessandro Baricco que 
va dirigir Genoveva Pellicer. L’espectacle 
es representà a la sala Leopold Frègoli 
i va ser un èxit rodó, de manera que, a 
partir del 17 d’aquest mes, es tornarà 
a oferir en el mateix escenari on se su-
posa que l’esperen molts espectadors 
que se’l van perdre. Realment, l’actua-
ció de Jové va ser antològica, vestida 
amb una poètica molt suggestiva. Val a 
dir que al llarg de la temporada 2014-
2015, els monòlegs tindran un lloc privi-
legiat a La Seca. Atent a la programació 
íntegra que aquest 9 de setembre es 
presenta a la premsa, el lector podrà 
trobar al web www.laseca.cat la relació 
d’obres, dates, espais i horaris dels 
trenta espectacles que s’oferiran fins el 
juny vinent. Pel que fa a les propostes 
monologades que dic, he d’esmentar 
Montaldo, que Ernesto Collado oferirà 
a l’espai Joan Brossa; La espera, de 
Marcela Terra, que interpretarà Padi 
Padilla a la sala Leopold Frègoli i la pre-
sència al mateix lloc d’Alicia González 
Laá que, al febrer, actuarà a Cartes por-
tugueses. Fidel a La Seca, on ja ha estat 
ovacionat dues temporades, tornarà a 
l’espai Joan Brossa Toni Gomila amb el 
seu fantàstic Acorar.

Això i tota la resta, guarnit amb el bel-
ligerant optimisme de Bonnín, que no 
pensa rendir-se, tot i que “Barcelona, 
avui, ciutat de fires, congressos i refe-
rent turístic, no forma part –assegura–, 
de la geografia escènica i cultural eu-
ropea”. Tot i admetre l’alta qualitat de 
molts creadors escènics, penso que té 
tota la raó del món.
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