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D’on venim, cap a on anem?

A
vui és dilluns,

15 d’agost, un
dia de festa
popular situat
en l’equador
d’un mes en

terra de ningú. Una data que ja
albira el retrobament amb la
rutina del sainet d’estrenes de
la nova temporada. Més teatre
quan encara es recullen els
trastos del primer BCN (Grec)
Festival. Potser és útil fer abans
un exercici de memòria. Per
saber on anem convé recordar
d’on venim. ¿Hi ha raons per
recordar la temporada 2004-
05? Una temporada sense
grans ensurts artístics, però
sacsejada per tremolors de
fons. Lleugers moviments
tectònics que transformen
l’orografia sense patir un
cataclisme. Un paisatge que
només sembla el mateix.

INDIVIDUS
La temporada va acabar amb
la destitució d’Andreu Morte.
La seva segona oportunitat en
el Mercat de les Flors va tenir
un d’aquests finals de farsa político-cultural de
marca barcelonina. Un pols on, de moment, només
puntua el racó dels polítics. Morte és l’últim d’una
llista de vençuts que en la història recent de les
trifulgues de despatx també compta amb altres
derrotats il·lustres. Van passar hores entre les
declaracions de continuïtat de Morte i l’anunci de
la liquidació de la Virreina. Algú havia
malinterpretat els senyals. És possible que Morte
tingués una visió del Mercat de les Flors, però
l’Ajuntament només veia futur en el Centre de les
Arts en Moviment (CAM). I per a aquestes noves
sigles tenia en la ment altres individus, concretats
en la candidatura de Cesc Casadesús; un personatge
de consens després d’ensumar la guerra en el món
de la dansa.
A l’altra banda de la ciutat, en aquell territori terra
de ningú de la plaça de les Glòries i l’entelèquia de
la Plaça de les Arts, anar-se’n encara no se’n ha anat
ningú. Només sumen nous actius humans en un
procés que ha deixat de tenir misteri en el referent
als noms propis que conduiran la nova etapa
tripartita del Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
Joan Francesc Marco, primer conseller delegat del
TNC, es va estrenar en el càrrec amb un afeblit
pamflet-projecte i tancarà la seva primera temporada
amb el sòlid nomenament de Sergi Belbel com a nou
director artístic. Una evolució positiva que suposa per
al consolidat director-autor la carambola de la seva
estrena en la gestió cultural amb majúscules.
Mentrestant, un aparent consens de transició s’ha
instal·lat al TNC. Domènec Reixach ha iniciat la seva
tranquil·la retirada. Els gestos han començat i en les
últimes estrenes l’actual director artístic –Belbel no
assumeix el càrrec fins la temporada 2006-07– ja
havia adoptat un perfil d’educada discreció, un
llenguatge corporal d’elegant comiat.

ARQUITECTURES
Tornem a Montjuïc. Allà també el paisatge
arquitectònic ha canviat. Des de la terrassa del
Palau de l’Agricultura-Teatre Lliure es pot observar
ara en tota l’extensió la mola contemporània de
l’Institut del Teatre. La seva escenografia-façana-atri
s’obre lliure a la plaça Margarida Xirgu. Han
desaparegut els pisos que tancaven aquest espai.
Sobre l’espiral xifrada de la plaça ha crescut un
aparcament en superfície.

Canvis que anuncien tímidament que el projecte de
la Ciutat del Teatre segueix viu en algun despatx.
Joan M. Gual treballa allunyat del soroll mediàtic,
confiat en la bondat de la paciència i la discreció. Els
pisos van caure per aixecar en lloc seu l’edifici-fòrum,
edifici-àgora; l’edifici-contenidor que Lluís Pasqual va
idear per completar el conjunt de la Ciutat del Teatre.
Les seves funcions estan en procés d’ajustament i
adaptació a les canviants bases del projecte general.
L’edifici esperarà, primer que es decideixin a
construir un pàrquing sota la plaça i després les
necessitats estructurals del futur CAM. No hi ha
pressa. La Ciutat del Teatre només la van voler de
debò Maragall i Lluís Pasqual.

Donar allargs és una estratègia habitual a la Virreina.
Temps d’espera per a la remodelació de la seu
històrica del Lliure a Gràcia –amb la lògica
desesperació dels Amics del Lliure–, atacada per un
sobtat zel burocràtic i l’angoixa de la viabilitat. I
temps mort per al Teatre Arnau i El Molino, uns
altres dos locals històrics condemnats per la manca
d’imaginació de les ments gestores, governants o en
l’oposició.

ESPECTACLES
La creativitat ha estat present amb perfil baix al
llarg de la temporada. Per sota d’aquesta tranquil·la
mesura hi ha l’actualitat de La Fura dels Baus, amb
evidents símptomes d’esgotament. L’estrena d’Obit a
Girona gairebé provoca un motí popular, recollit
accidentalment per les càmeres del Canal 33. La
reestrena a Barcelona confirmava l’afebliment del
muntatge, feble rèplica del que un cop va ser el
llenguatge furero. Finalment van complir la seva
amenaça i es van cansar de ser avantguarda.
Abandonen i el procés d’atomització del grup
continua amb l’anunci de la separació artística
d’Àlex Ollé i Carles Padrissa.
Una altra decepció va ser l’astracanada dirigida per
John Malkovich al Victòria. Hysteria es deia la
pallassada escrita per Terry Johnson servint-se de la
semifantasia d’una trobada entre Freud i Dalí a
Londres. Encara hi ha qui es demana si aquest
fracàs és una ensopegada en la reputació de
Malkovich o la confirmació d’una personalitat
d’alguna manera intuïda en la deriva que ha pres
la seva carrera com actor. I de punt negre de la
temporada també es pot considerar l’operació del
musical Mar i cel al TNC. Una crítica allunyada a la
qualitat de l’espectacle, confirmada amb escreix
per l’inesgotable flux d’espectadors que primer van
passar pel TNC i després van peregrinar al Victòria.
Però no hi ha manera de conciliar els supòsits ètics
i artístics d’un teatre públic amb la generositat
desmesurada a un grup privat i al seu millor
muntatge comercial. L’èxit estava cantat –una
imatge barata però cara– i és difícil encaixar en
aquesta obvietat la intervenció d’una institució
pública que compta entre els seus principis
l’administració d’un capital risc sufragat per tots.
Per a encert del TNC, l’estrena d’un autor balcànic
dirigit per una directora inquieta com Magda Puyo.
Risc sobre risc en el formidable El professional de
Dusan Kovacevic. Un muntatge que sí que explica la
funció d’un teatre públic. Una idea que està més
definida en la gestió artística del Lliure. Rigola
–premiat a Salzburg per Santa Joana dels Escorxadors–
ha iniciat un retrobament del públic amb el Lliure.
Ja no costa tant pujar a Montjuïc. Ho facilita saber
que pots trobar espectacles com la Nora que va
portar Ostermeier des de la Volksbühne de Berlín, o
L’home de teatre de Bernhard dirigit per Xavier
Albertí, una ocasió per refermar el prestigi de Lluís
Homar com a un dels grans actors catalans.

‘El professional’, un text d’un autor formidable, el balcànic Dusan Kovacevic, del qual el TNC n’ha fet un muntatge brillant
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▼TNC i Lliure
comparteixen l’origen
d’un doble fenomen d’èxit
per aclamació popular.
‘El mètode Grönholm’ i
‘VOS’ van esdevenir dos
trencataquilles per
l’imparable contagi del
boca-orella

La destitució d’Andreu Morte
en la seva segona
oportunitat al Mercat de les
Flors va tenir un final de
farsa político-cultural de
marca ben barcelonina
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