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Carles Alfaro: "Ens sentíem sols defensant el teatre públic a València"

L'Espai Moma tanca les seves portes al cap de vint anys d'existència i d'èxits davant la
indiferència de l'administració

Ester Pinter. VALÈNCIA

Vint dies després d'anunciar que el projecte Espai Moma tanca, el seu director, Carles Alfaro,
explica a l'AVUI els motius, quins plans de futur tenen i què serà de la sala.
El pròxim 30 de juny la companyia valenciana que més reconeixements de la crítica ha rebut al llarg
dels seus 20 anys d'existència traurà tots els seus estris del local del carrer Platero Suárez on des de
1991 assajava i des de 1999 presentava els seus espectacles, l'Espai Moma. Buscaran aleshores un
nou espai per preparar l'obra que tenen previst d'estrenar el 2005, Què va passar, Wanoulelé?, de Layla
Nabulsi. Un text sobre el genocidi que al 1994 es va viure a Ruanda entre les ètnies tutsi i utu. Un
espectacle sobri que faran en català, francès i alemany i per al qual, assegura Carles Alfaro, estan
buscant "finançament diferent, de fora".

"Estàvem ja esgotats de suplicar al govern subvencions i que ens digueren que no hi ha diners, quan no
és una qüestió de calers sinó de prioritats. De si es vol realment fer un servei públic, oferir teatre públic,
o no". Carles Alfaro entronca així amb els motius que l'han dut a abaixar el teló de l'Espai Moma. Quan
van començar, el 1999, assegura que des de l'administració es van comprometre a invertir un mínim de
900.000 euros anuals i el màxim que els han donat són 414.000. "Amb uns recursos precaris, ens hem
vist abocats a la sobreexplotació del personal, a la duplicació de funcions. No hem pogut contractar
directors de fora. No teníem un conveni biennal que ens permetera programar amb serenitat". Tot i això,
afirma que han ofert molt més del que els demanaven -un mínim d'una estrena per any, entre les quals
les premiades La caiguda i Nascuts culpables. Fins i tot, remarca, "l'anterior director de Teatres de la
Generalitat Valenciana, Joaquín Hinojosa, ens va suggerir davant la manca de pressupost que reduírem
l'activitat".

"Aquesta situació era insostenible per a la companyia. No volíem estrangular-la, Moma necessitava una
parada biològica. A més, ens sentíem sols a València defensant un teatre públic, l'administració no
ajuda les sales alternatives com sí que ocorre a Catalunya".

Aquest director, actor, escenògraf i il·luminador conclou que "en definitiva, s'han carregat un projecte de
teatre públic estable a València". És per això que quan se li pregunta sobre el futur Teatre Nacional
Valencià és escèptic. El seu nom ha sonat molt per dirigir-lo però ell és rotund: "Després de l'experiència
del Moma, difícilment ho podria acceptar. A més, no sóc el més adequat".

Sobre el futur de l'Espai Moma -una sala de 2.000 m2 propietat dels Hoffman, la família de la mare de
Carles Alfaro que durant els últims 13 anys l'ha cedit gratuïtament-, el director d'escena és taxatiu, "Que
es dediqués exclusivament a la dansa, com s'ha apuntat, seria intolerable".

Demà es reuneix la propietat amb representants de la Generalitat. Els Hoffman, que a partir d'ara sí que
cobrarien lloguer, posen com a condició per arribar a un acord que el local segueixi com a sala
d'exhibició i que la programació mantingui l'esperit dels últims anys, espectacles de qualitat i en
valencià.
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Alfaro lamenta que en cap moment s'hagi agraït el mecenatge privat que ha realitzat la família Hoffman
els últims anys cedint la sala, però remarca que això és propi d'aquesta ciutat. "S'ha acabat el projecte
Espai Moma i ningú d'ací de València m'ha escrit per dir-me que ho sentia", diu resignat.

El director, actor i escenògraf
valencia`Carles Alfaro
Xavier Bertral
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