
és de cinquanta peces
de l’anomenat «tresor
de la Catedral» de
Perpinyà, algunes de
les quals tenien l’es-

tatus oficial de Monument Històric, han
estat robades aquesta setmana. Els lla-
dres han actuat amb una certa violència,
ja que han arrencat portes i destrossat
una part del mobiliari de la sagristia on
els objectes (la major part, del segle
XVIII) estaven conservats. Aquesta
barroeria aparent podria deixar creure
que el robatori ha estat improvisat per
una colla d’aficionats, com ho podrien
demostrar també les ampolles de cerve-
sa buida abandonades entre les runes de
fusta, però el bisbe de Perpinyà diu estar
segur que es tracta d’una posada en es-
cena i que, en realitat, el robatori ha es-
tat realitzat per professionals ben prepa-
rats. Segons ell, les peces podrien anar a
parar als Estats Units, on col·leccionis-

M
tes i esglésies privades es deleixen d’art
religiós europeu. El trauma que ha cau-
sat aquest robatori entre els responsa-
bles municipals i els tècnics de conser-
vació del patrimoni ha començat ja a ge-
nerar polèmica: era raonable refusar la
instal·lació d’una reixa de protecció en
el carreró rere la Catedral per on van en-
trar els lladres sota el pretext que mal-
metia l’harmonia de les façanes...? Ca-
talunya Nord és el departament francès
amb el nombre més gran de monuments
històrics per quilòmetre quadrat, una
gran part dels quals és constituïda per
objectes religiosos sovint poc o gens
protegits. A Perpinyà, ja feia anys que
els bisbes successius escrivien als re-
presentants de l’Estat –propietari de les
catedrals– per demanar-los que fessin
millorar el sistema de seguretat del con-
junt de l’edifici episcopal. L’Estat, com
sovint, ha esperat l’endemà del robatori
per respondre, en boca de la ministra de

Cultural que ha vingut en persona a Per-
pinyà per exposar tot el que s’hauria ha-
gut de fer i que es farà ben aviat per pro-
tegir l’ombra de les peces esfumades...

� Catalunya Nord és el
departament francès amb el
nombre més gran de
monuments històrics

De totes maneres, els robatoris són
bastant nombrosos encara que sovint
poc mediàtics: les marededéus romàni-
ques i els reliquiaris barrocs no sempre
interessen els periodistes i poc sovint
són objecte de debat electoral... Fa pocs
anys van desaparèixer capitells del
priorat de Serrabona, arrencats a cops
de cisell, en eco contemporani a la ven-
da legal als anys cinquanta de les pintu-
res romàniques de l’església de Sant

Salvador de Casesnoves, a Illa, que es
troben avui en una col·lecció privada a
Suïssa, o al desmantellament parcial del
claustre del monestir de Sant Miquel de
Cuixà (elegit com una de les set mera-
velles de Catalunya), exposat al Clois-
ters Museum de Nova York... Moltes
esglésies i capelles de la Catalunya
Nord tenen només un pany postmedie-
val per protegir tresors d’escultura, de
pintura o d’orfebreria i no hi ha aquí cap
equivalent del MNAC que pugui reco-
llir, protegir i exposar dignament algu-
nes de les peces més valuoses del patri-
moni català. Existeix, això sí, un taller
de restauració del Consell General, que
semblaria ser dels més avançats de
França i que té una inacabable llista
d’obres en espera de ser curades i rejo-
venides. Alguns lladres, és clar, esperen
agraïts que aquestes obres restaurades
tornin als seus nínxols d’esglesioles
muntanyenques...
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arlem de teatre. O millor dit,
d’una casta teatral. És cone-
gut que en molts àmbits so-
cials, a partir de certs mo-
ments de terrabastall, revolta

o creació oberta, el temps acaba confor-
mant uns grups de poder de manera tal
que, malgrat les seves boníssimes i de-
mocràtiques i progressistes maneres de
pensar, si és el cas, i és el cas, i fins i tot
malgrat la seva selecta disquisició en el
treball, pateixen d’una retroalimentació
infinita que impedeix el joc obert, l’apa-
rició de nous talents, o, pura i simple-
ment, la desaparició d’aquells que, amb
el temps també, acaben naufragant en la
mediocritat o la repetició. El més lamen-
table, i passa sovint, és que els que brillen
més acaben més sovint en desgràcia que
no pas els mediocres o els repetitius, i ai-
xí és que arriba un moment que no es pot
fer res sense ser amic o pertànyer al grup
o casta de poder. Aquest grup normal-
ment són els que es consideren autèntics
professionals, i com a tals actuen, dei-
xant molt clar l’espai entre ells i els al-
tres, simples amateurs o aspirants. I en-
cara una altra tara: molts membres
d’aquesta casta no podrien ni sabrien so-
breviure fora d’aquests hàbitats de po-
der, de manera que estan ben atents a no
ser-ne desnonats.

Si apliquem això al teatre català, veu-
rem que aquest grup té la seu a Barcelo-
na, subdividit en dos espais dits el Lliu-
re i el Nacional, tots dos teatres fets amb
diner públic, i amb diner públic d’ori-
gen partidari en els seus orígens. I enca-
ra un tercer grup, privat, que fa el ma-
teix efecte dins el teatre comercial. I el
cert és que ningú nega, en molts casos,
el bon teatre que s’hi pot veure, és a dir,
teatre fet correctament. No és pas
aquest el problema, sinó un altre: que
Catalunya no té una xarxa pública ober-

P
ta i de servei a la
gent que vulgui fer
i proposar teatre,
una xarxa equili-
brada, sensata, ar-
relada a la zona,
connectada als
grups locals o de la
província, amb
una programació
modesta, potser,
però veraç. Cata-
lunya, fora de Bar-
celona, té teatres, i
encara poc utilit-
zats, però no té vi-
vers de companyies i de propostes, no té
escoles d’actors ben connectades als
teatres i a la xarxa. Té teatres munici-
pals, que programen allò que ve de Bar-
celona, si ve, i poca cosa més. I té algu-
nes escoles voluntarioses, que tot just
arriben a fer un festival de tancament de
curs. Qui vulgui fer teatre a Catalunya,
si no és de Barcelona, hi ha d’anar, i un
cop allí, passar pel calvari d’una guerra
de companyies i de noms que no salten
mai la barrera que ha posat el grup, o bé
resar perquè un atzarós i no sempre pro-
fessional càsting de TV3 el faci entrar
en una sèrie, la qual cosa li permetrà, si
té sort i no li treuen el personatge en dos
dies, entrar en obres comercials, potser
també al teatre públic (però menys), pe-
rò en qualsevol cas haurà d’estar a la ca-
pital, i encara, ben sovint, mirar els to-
ros des de la barrera, tingui o no tingui
talent.

És cert que fa molt de temps es va co-
mençar una descentralització creant els
centres dramàtics de Vic i Terrassa, de-
pendents de l’Institut del Teatre, i lli-
gats a alguna companyia local de quali-
tat. Però la iniciativa no va arrelar, i du-
rant anys la resta de comarques catala-

nes van ser un erm. Doncs bé, des de fa
un temps, s’han creat centres i festivals
fora de Barcelona, però, ai, que un cop
mirada la nòmina de les persones, tot i
alguna excepció que confirma la regla,
la majoria, sobretot directors i primers
actors, són els mateixos que et pots tro-
bar qualsevol cap de setmana fent fun-
ció a les seus barcelonines. El festival
Temporada Alta, per exemple, resulta
ser una pedregada d’espectacles a única
funció (o dues) en una ciutat, Girona, on
la resta de l’any només es poden veure
els que un petit teatre privat programa.
Això sí, per unes setmanes, si fas molta
cua i espaviles, pots veure fins i tot no-
ves produccions i el bo i millor, i els po-
lítics, de passada, s’hi fan veure espe-
cialment. No és que no estigui bé tenir
una funció excel·lent (quan ho és), és
que no tens cap altra oportunitat, ni l’es-
pectador, i molt menys les persones que
volen fer teatre a Girona i des de Girona.
El mateix passa amb el nou centre de
Reus, o el de Salt/Girona. És lloable po-
der tenir espectacles fets aquí, però tam-
bé ho seria fet per gent d’aquí, o com-
partit amb gent d’aquí i d’allà, i que ai-
xò pogués ser perquè aquí, i allà, o on hi

hagi viver, s’hagin tingut les eines esco-
lars i d’espais per poder treballar i, qui
ho sap, fer-ho tan bé com els professio-
nals.

Però no és aquesta la línia política.
Els diners públics acaben invariable-
ment en mans dels professionals, i les
seves propostes acaben sovint en la re-
petició, en el remuntatge, en la revisió
d’obres i espectacles. Ja hi ha el teatre
comercial per fer i desfer en l’èxit popu-
lar, i per proposar un alegre entreteni-
ment. Però d’una xarxa pública de tea-
tre i d’uns professionals que viuen de
l’erari públic hom esperaria una altra
actitud, no tan acaparadora i, per tant,
en aquest sentit, realment progressista.
Hom esperaria que els polítics no anes-
sin sempre a fer-se la foto amb les pri-
meres figures, i a les primeres figures
no viure sempre de la mà dels polítics,
perquè aquest és un cercle viciós que no
du realment a cap altre lloc que al que
estem: que s’anunciï a una ciutat fora de
Barcelona un gran centre teatral, però
per poder viure i treballar els que ja vi-
uen i treballen a Barcelona (si no és que
el centre s’engega perquè a Barcelona
alguns ja no hi caben o no en fan prou, la
qual cosa seria encara més de lamentar).

És a dir, benvingut sigui que es faci
teatre i que hi hagi diners per fer teatre.
Però, atenció, que el teatre que es faci i
els diners que hi hagi no siguin una lote-
ria arranjada. En aquest sentit els polí-
tics hi tenen tota la responsabilitat; ells
haurien de treballar al servei del territo-
ri, segons les necessitats i possibilitats
de cada cas, i no el territori al servei de
la capital i dels seus professionals. Pot-
ser no veuríem coses tan espectaculars,
però potser tindríem més gent al teatre. I
sobretot, potser hi podria haver, més
modestament si es vol, més professio-
nals i més creativitat.

Els professionals
El problema és que Catalunya no té una xarxa pública oberta i de servei a la gent que vulgui fer i proposar teatre, una
xarxa equilibrada, arrelada a la zona, connectada als grups locals amb una programació modesta, potser, però veraç
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El festival Temporada Alta, diu l’autor, és una pluja d’especta-
cles a la ciutat de Girona. / EUDALD PICAS


