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Un peu dins del sistema i l'altre a fora

Les sales de teatre alternatives negocien amb el govern mentre busquen fórmules per garantir la
seva continuïtat

Cesc Martínez

Les alternatives s'aguanten gairebé sempre gràcies a la il·lusió dels equips que dirigeixen
aquests espais

Hi ha rebombori als teatres més petits, sobretot de Barcelona. Soroll perquè alguns tanquen,
perquè es veuen obligats a fer-ho i potser perquè no acaben de trobar el lloc que han d'ocupar a
la societat.
S'anomenen alternatius perquè són una oportunitat per a nous autors, directors i actors, però també
existeixen alternatives a l'alternativa. Els marges no han estat mai clars, però tot i així la Coordinadora
de Sales Alternatives de Catalunya (Cosaca) aconsegueix, com diu el seu president, Frederic Roda,
"coordinar la diversitat".

Roda, del Teatre de Ponent de Granollers, es declara optimista de cara al futur. "Sempre hem tingut un
peu a dintre i l'altre a fora del sistema", diu, en el sentit que es tracta de projectes privats que
compleixen una funció pública. A partir d'ara, aquest estar a la corda fluixa, com s'ha dit darrerament,
pot ser més segur, que vol dir tenir més garanties concretes i palpables.

Els dirigents polítics del país han sabut veure el perill que tenen les sales de teatre alternatives i, de
moment, s'han mostrat ben disposats a no abandonar-les a la pròpia sort, o desgràcia. "Es tractarà que
les subvencions no arribin tard, que hi hagi seriositat", declara Roda. Fins ara, les subvencions, quan
arribaven, servien gairebé exclusivament per pagar la pòlissa amb què s'assegurava la continuïtat dels
teatres i que estava condicionada a la mateixa subvenció.

Els ajuts públics són indispensables per assegurar la viabilitat d'aquesta mena de teatres; només cal fer
números: la sala amb més capacitat d'aforament, La Planeta, de Girona, té 169 places. D'altres, tenen
una capacitat molt més reduïda; a l'Espai Escènic Joan Brossa, per exemple, només hi cap un màxim
de 60 espectadors. I tot i així produeixen espectacles, programen temporades i s'aguanten, gairebé
sempre gràcies a la il·lusió dels equips que dirigeixen aquests espais i que generalment estan implicats
personalment amb el món del teatre. Però "la il·lusió no dura tota la vida si no s'hi posen falques".

El cas Artenbrut
Precisament, el teatre Artenbrut, que és el que en certa manera ha desencadenat tot l'enrenou, tenia
des de fa temps una direcció artística totalment separada de la part econòmica i empresarial. Això ha fet
que, després de molt de temps d'anar trampejant, la solució que ha trobat l'empresa hagi estat tancar
portes. Amb tot, Frederic Roda opina que "l'Artenbrut tanca en el pitjor moment".

Davant l'amenaça de fallida en cadena d'aquests espais (la històrica Sala Muntaner també havia avisat
que es plantejaria tancar si no hi havia canvis en la política cultural), el nou govern de la Generalitat ha
tingut la sort de trobar-se uns interlocutors ben organitzats i que continuen tenint ganes de tirar
endavant les sales alternatives. Això per força ha fet reaccionar el govern: el tripartit ha passat totes les
sales de teatre a dependre de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC). Amb aquest gest, els
teatres tenen una consideració especial per part de l'administració que fins ara no tenien.
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I mentre el departament de Cultura continua mostrant bona disposició, per l'altre costat, la Cosaca no
para de treballar per millorar la gestió dels teatres. Per exemple, "intentant valorar el cost mitjà d'una
producció en una sala alternativa i poder establir uns estàndards de mínims i màxims". Això permetria
fixar més fàcilment pressupostos i crear marcs d'actuació estables que donessin temps de consolidar els
projectes.

En l'àmbit social i artístic, també hi ha algunes propostes sobre la taula que podrien ajudar les sales
alternatives a sobreviure. Per exemple, la de la comissió mixta entre el Teatre Nacional de Catalunya i la
Cosaca per promoure nous autors, fent desaparèixer l'actual programa T6 i en relació amb el tancament
previst de la Sala Tallers. Si finalment es consolidés aquest acord entre les sales alternatives i el
Nacional, el govern es podria apuntar un bon punt, però potser ja no serien tan alternatives.

Sigui de la manera que sigui, amb els moviments a una banda i a l'altra i amb l'aparició de noves sales
en l'òrbita de la Cosaca fora de Barcelona, sembla que s'obren noves expectatives que "ens han de fer
ser optimistes", insisteix Roda. Doncs siguem-ho.

Què és el teatre alternatiu?
El mes de setembre, a la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, es va presentar el llibre Teatre de Ponent,
que commemora el cinquè aniversari d'aquesta sala de Granollers.

Els autors del llibre, Gemma Terés i Mariano Fernández, no només fan balanç dels cinc anys de vida
d'aquest espai sinó que també repassen la història del teatre alternatiu al nostre país a través de les
declaracions d'alguns dels principals protagonistes. Comencen pels antecedents de les actuals sales
alternatives, tant a dintre de Barcelona (l'Assemblea d'Actors i Directors, el Grec del 1976 i el naixement
del Teatre Lliure) com a fora (Acció Comarcal, el Festival de Sitges i la Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega), i fins i tot tracen els arguments de la discussió que hi pot haver sobre el terme "teatre
alternatiu".

L'epíleg, de José Sanchis Sinisterra, acaba amb una pregunta que s'ha de repetir com un mantra: "¿Han
de ser les sales alternatives una avantsala del veritable edifici teatral, o buscar (...) un horitzó ètic,
estètic i social en el qual descobrir noves fronteres?". Sigui una cosa o l'altra (o totes dues), el que és
clar és que aquesta mena de sales són ("han de ser", com diu Sanchis) una peça clau en el teixit
cultural del país.

Per això no és estrany que l'anunci de tancament de l'Artenbrut donés el senyal d'alarma d'un si és no
és de crisi. A l'altre costat, hi ha la bona marxa d'alguns d'aquests teatres, com el mateix Teatre de
Ponent de Granollers o la Sala La Planeta de Girona, i hi ha, a més a més, la consegüent ampliació de
l'àmbit geogràfic de la Coordinadora de Sales Alternatives, que passa de ser només de Barcelona a
voler abastar tot Catalunya.

La Cosaca no s'oblida de les sales que són encara més alternatives que les alternatives, tant de dintre
de Barcelona (Antic Teatre, Nau Ivanow o Tinta Roja) com de fora (l'Aurora, d'Igualada, o la Sala Trono,
de Tarragona). Alguns d'aquests teatres fins i tot s'han plantejat de formar part de la Coordinadora de
Sales Alternatives de Catalunya.

Justament, el moviment del teatre alternatiu a Catalunya té molt bona reputació a la resta de l'Estat, on
les sales s'aixopluguen sota el paraigua de la Red de Teatros Alternativos.
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El futur tancament de l´Artenbrut ha posat en evidència els problemes de les sales alternatives
Arxiu
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