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Sala Beckett
Judici segur pel
manteniment del
teatre
La Sala Beckett és un altre dels
teatres alternatius que s’està
beneficiant del bon moment
de l’escena catalana. Fa uns

cinc anys van arribar a anunci-
ar que potser tancarien. El
món, però, tomba i gira i ara
en l’últim que pensen és a
abaixar el teló del carrer Ale-
gre de Dalt. Això no obstant,
tenen davant un escull –dels
grans–, ja que la finca on es
troba el teatre ha estat adqui-

rida per la constructora Núñez
& Navarro, que els vol fer fora.
Ells, tanmateix, s’hi resistei-
xen. No volien anar a judici,
però no els ha quedat més
remei. “Tenim un acte de con-
ciliació a la tardor i, com que
no ens posarem d’acord, segur
que hi haurà judici a primers

del 2008”, ens confessa Toni
Casares, el director de la Bec-
kett, que, mentre assaja La
plaça del Diamant al TNC, no
deixa de rumiar sobre el futur
del teatre de Gràcia.

Casares sap que caminen
per la corda fluixa i que podri-
en veure com la temporada

2007-2008 se’ls acaba abans
d’hora. “Què fem si perdem el
judici? No tenim cap lloc alter-
natiu”, confessa. D’aquesta
manera, avança, demanaran
“una mica de concreció a les
administracions”. L’ajuda pú-
blica, evidentment, no els ani-
ria malament.

Ever Blanchet treballa de valent per tenir a punt el nou ‘multisales’ teatral TGB a finals d’aquest 2007 ■ JOSEP LOSADA

Per laviadelTGB
La companyia La Nau obrirà a finals d’any un nou teatre amb dues
sales a Barcelona per complementar l’oferta del Versus

Andreu Gomila
BARCELONA

Ever Blanchet, director del
Versus Teatre de Barcelona,
és una d’aquestes persones
optimistes del món del tea-
tre català. Ha vist com en
dotze anys es consolidava el
seu espai del carrer Casti-
llejos, ben a prop del TNC, i
ha pensat que la ciutat ne-
cessitava més oferta. Creu
que als dos milions d’entra-
des que es venen cada any
encara se’n poden afegir un
milió més. Per això a finals
del 2007 la seva compa-
nyia, La Nau, obrirà dues
noves sales al carrer Sant
Antoni Maria Claret que
s’emmarcaran en el que es
dirà Teatre Gaudí de Barce-
lona (TGB). La petita tindrà
unes 60 localitats, mentre
que la gran arribarà a més
de 150.

“Hem fet un estudi i hem
vist que el nostre públic és
molt jove: el 27% té entre 15
i 25 anys, i el 40%, entre 25
i 40 anys”, assegura Blan-
chet. D’aquí que hagin vist
una certa potencialitat. I
més tenint en compte el
tancament en els últims

anys d’escenaris com el
Malic i l’Artenbrut. La Nau,
doncs, ha decidit jugar-se-la,
alhora que seguia amb el
seu projecte original de
donar sortida a noves crea-
cions. “Al Versus fem 460
funcions a l’any i no podem
acollir-ho tot. Vénen els cre-
adors i ens demanen ajuda.
No podíem fer més, però ara
els oferim dos nous espais”,
afirma el director.

Blanchet confessa que
s’ho han rumiat bé a l’hora
d’apostar pel TGB. La situa-
ció, a la cruïlla entre Gràcia,
l’Eixample i el Guinardó, i
una zona amb bars, metro i
autobusos, va decantar la ba-
lança cap al sí al projecte. I
més quan van aconseguir un
lloguer per 20 anys.

El director no té por de
saturar l’oferta. “De públic,
en tindrem”, afirma, tot
destacant que el Versus està

per sobre del 60% d’ocupa-
ció. I això, afegeix, que no
fan campanya escolar i han
de veure com projectes seus
emigren cap a escenaris pú-
blics o comercials, és a dir,
llocs amb més recursos.
Blanchet es queixa, per
exemple, que el Romea li
hagi “pispat” el Mozart, Sa-
lieri i el Rèquiem inacabat,
que Quim Lecina els va ofe-
rir primer. “Ja el teníem a la
graella”, lamenta.

Pla A i pla B
Un altre dels muntatges
que no faran és Le mani
forti, l’obra de Marco Calva-
ni que s’ha estrenat a la Bi-
blioteca de Catalunya du-
rant el Grec i que farà tem-
porada al Capitol. “Ho vam
saber per la premsa”, es
torna a queixar el director,
aquest cop amb un to
menys comprensiu.

El pla A per tirar enda-
vant el TGB és aconseguir
uns 250.000 euros del go-
vern. El pla B passa per
“anar a disputar el mercat,
fent gires, que ara no fem, i
anar a totes”. Blanchet es-
pera que això no faci falta.

La línia del TGB serà ofe-
rir “teatre amb contingut
per a públic adult”, indica
Blanchet. Autors com Ge-
rard Váquez, Toni Cabré,
João Falcão i Simone de
Beauvoir hi tindran el seu
lloc. Al Versus hi quedarà el
teatre emergent, el més al-
ternatiu: Àlex Mañas, Car-
les Mallol, Gilbert Bosch.
Tots aquests són els noms
que Blanchet pensa progra-
mar al multisales TGB. Una
expansió que posa damunt
la taula la bona salut del te-
atre català i com les sales al-
ternatives, en crisi fa cinc
anys, han remuntat el vol. ■

“Al Versus Teatre
fem 460
funcions a l’any i
no podem
acollir-ho tot”,
diu Blanchet

Pavarottisurt
del’hospital, 17
diesdesprés

Redacció
ROMA

El tenor italià Luciano Pa-
varotti va rebre l’alta ahir
després de passar disset
dies al Policlínic de Mòdena,
a causa d’una infecció i per
passar uns controls relatius
a l’operació de càncer de
pàncrees que va patir el ju-
liol de l’any passat. Un cop
fora de perill, el cantant
passarà la convalescència a
la casa d’estiueig.■

Pel·lícules
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Gemma Aguilera
PRADA DE CONFLENT

68 films, 50 hores de projec-
ció i 12.000 euros per als
guardonats són les princi-
pals xifres del II Festival Eu-
ropeu de Cinema i Televisió,
Memorimage, que se cele-
brarà a Reus entre el 16 i el
24 de novembre. Aquest cer-
tamen, que es va presentar
a l’UCE, projectarà obres
audiovisuals de qualsevol gè-
nere realitzades a Europa
–hi participen films de vuit
nacionalitats– que tenen en
comú la inserció d’imatges
d’arxiu, sense una limitació
cronològica, per evocar per-
sonatges, paisatges o situa-
cions que no poden tornar a
gravar-se en l’actualitat. El
director del festival, Anton
Giménez, admet que “la uti-
lització d’imatges d’arxiu no
té pràcticament incidència
en el cinema comercial es-
tàndard”, però la considera
rellevant, encara que es re-
dueixi més a l’àmbit dels do-
cumentals i la ficció televisi-
va, ja que “aquesta eina té
un valor intrínsec de recu-
peració de la memòria”.

Hi competiran quatre ca-
tegories: llargmetratges d’ex-
hibiciócomercial,programes
de televisió, creació audiovi-
sual –publicitat, videoclips i
vídeos institucionals–, i tre-
balls d’alumnes d’escoles
d’audiovisual. S’accepten a
concurs totes les producci-
ons estrenades o emeses a
partir de l’1 de gener del
2006, per reforçar el caràc-
ter de certamen de films ac-
tuals. Entre els premiats de
la primera edició destaquen
La doble vida del faquir (Ca-
talunya, 2005) en categoria
d’exhibició comercial, i Ra-
vensbrück, infern de les
dones (TV3), en programes
televisius. Memorimage està
organitzat per Cinema Res-
cat amb el suport de l’Ajun-
tament de Reus i la Univer-
sitat Rovira i Virgili. ■




