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La nova situació política que ha possibilitat el govern tripartit sorgit a finals de l'any passat, i la inquietud
per veure si realment assistim a un canvi en la política cultural del nostre país, ha portat que, en els
ambients del món del teatre, els professionals es reuneixin i parlin de la situació actual com mai no
havien fet fins ara. Alguns opinen que els excessos que s'han produït en els vint-i-tres anys de govern
de Convergència i Unió no es poden continuar produint per més temps.
En un d'aquests grups es va parlar de la conveniència d'esperar els cent dies habituals per expressar la
nostra opinió d'una manera o d'una altra. Hem mirat de seguir aquesta prudent decisió. Pel que veiem,
les inquietuds van creixent dia a dia. Aquell canvi que tots esperàvem, aquell gir copernicà que alguns
creuen absolutament necessari en els destins dels nostres teatres subvencionats, no s'està produint;
molt al contrari. Caldria recordar tot el que ha de ser un Teatre Nacional i posar en evidència que tots
aquells elements que configuren la creació d'un veritable Teatre Nacional, en la dimensió de Museu
Imaginari del teatre català de totes les èpoques, no s'han produït sota cap concepte. Vint-i-tres anys és
gairebé un quart de segle d'existència i els responsables del Centre Dramàtic de la Generalitat de
Catalunya, de la Companyia Flotats, empreses prefiguradores del TNC, obert el 1996, i el mateix TNC
com a entitat independent, han tingut unes facilitats de treball com molt pocs professionals europeus
han fruït al llarg del segle passat. Alguns han pogut treballar, pràcticament, amb taló en blanc, com ho
va fer Bertolt Brecht en els primers anys en què se li donà la direcció del Berliner Ensemble, en el molt
estalinista Berlín dels anys cinquanta. Els coneixedors de la part econòmica del Teatre Nacional afirmen
que posseeix una de les més altes subvencions europees. Com és possible que treballant amb
aquestes comoditats, i havent creat un magne edifici -encertat o no (ara no és potser el moment de
parlar-ne)- no s'hagin escoltat en aquest nou teatre les veus dels nostres millors escriptors? Ens referim,
entre d'altres, a Joan Ferrandis, als actes sagramentals publicats per Timoneda, a Francesc
Fontanelles, a Joan Ramis, a Jaume Tió, al Rector de Vallfogona (Francesc Vicenç Garcia), a Josep
Robrenyo, a Pitarra, a Josep Pous i Pagès, a Josep Carner, a Ferran i Carles Soldevila, a Carme
Monturiol, a Maria Lluïsa Algarra, a Salvador Espriu, a Joan Oliver, a Mercè Rodoreda, a Manuel de
Pedrolo, a Maria Aurèlia Capmany, a Joan Brossa, a Josep Palau i Fabre, a Rafael Tasis, a Odó
Hurtado, i a tants i tants d'altres, sense oblidar Josep M. Espinàs, Blai Bonet o Baltasar Porcel.
Acceptaria algú que en el Museu d'Art Modern no s'exposessin els quadres de Fortuny, Casas o de
Rusiñol? O que només es mostrés una obra pictòrica d'alguns d'ells en el millor dels casos? Com es pot
acceptar que s'hagi permès tota la teoria d'ostracismes que s'ha seguit? Igual que els autors, han estat
apartats directors com Jordi Mesalles, Xavier Albertí, Lluís Solà, Pere Planella, Hermann Bonnín, Joan
M. Gual, Esteve Polls, Joan Ollé, Josep Anton Codina... que o bé no hi han treballat mai o només un
cop i prou. Un teatre català ha de ser el mirall d'un poble i l'expressió del nivell creatiu d'un país sense
exclusions de cap mena. Tots pertanyem a aquest país i tots tenim el mateix dret a expressar la nostra
visió de la història i de la cultura en les institucions que aquest país ha creat amb diner públic.
Un teatre nacional és, també, i sobretot, la creació d'un repertori. Un repertori que fixa i magnifica la
tradició teatral del país. Un repertori -com ens va dir Paolo Grassi a finals dels seixanta, la primera
vegada que va venir el Piccolo Teatro a actuar a Barcelona- no es defineix solament per les obres que
munta o que escull, sinó també perquè es nega a muntar aquelles obres que, podent posar-les en
escena, no ho vol fer, donat que no entren dins de les coordenades ètiques, polítiques i estètiques que
el teatre vol definir. Per aquesta raó no van voler estrenar Després de la caiguda, d'Arthur Miller, quan
ells havien donat a conèixer l'autor a Itàlia i quan ell, com a reconeixement, els havia donat els drets de
les obres que anava escrivint. Van trobar que el text mencionat, en lloc de servir la societat, parlava de
les tensions i interessos personals entre l'autor i Marilyn Monroe. Per això van decidir que aquest text no
l'havien de muntar. Contràriament, des dels primers moments, varen recuperar els grans autors italians
i, entre ells, Carlo Bertolazzi; les obres escrites en italià, però sobretot les escrites en milanès. Dialecte,
per a nosaltres idioma, que molt pocs actors parlaven i que varen haver d'aprendre.
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Al llarg d'aquests vint-i-tres anys passats, se'ns ha dit que es volia (almenys en els primers quinze anys)
seguir el model de la Comédie Française. Això va ser com una mena d'àlibi amb què se'ns va voler
entretenir, com si en aquest país ningú conegués com funcionava aquest teatre per dintre. No es va
crear una companyia estable ni una estructura de sociétaires i pensionnaires. Res de res. Encara que,
de fet, una callada companyia estable existeix, car hi ha uns actors que actuen gairebé amb continuïtat.
Es va posar en marxa una companyia aparentment privada, però totalment pagada per les altes
instàncies de la Generalitat, perquè el director aprengués l'ofici de la posada en escena, ofici que mai no
havia exercit. Aquesta companyia i la seva derivació final en el TNC es va convertir en el centre de les
megalomanies del seu director. Els fets varen anar tan lluny que, com tothom recorda, tot va acabar de
manera no gaire elegant. Però el relleu ha comportat l'exercici d'un altre tipus d'excessos encara més
inacceptables. La creació d'un grup d'assessors que han entès que dirigir i assessorar un teatre
consisteix a decidir que només treballen pràcticament els components d'aquell Consell Assessor de la
Direcció Artística. Però, a més, aquests components repeteixen feines en tots els plans i replans de la
nòmina teatral. Per últim, ells també escriuen els programes i totes les publicacions. Tenen dret a
escriure la seva història del teatre català a tots els nivells. Els altres, els marginats, no tenen cap dret ni
cap possibilitat de fer-ho. I cada cop menys.
El resultat actual és un seguit de muntatges estàndard sense cap sentit del risc, repetint els mateixos
títols, recuperant èxits aliens, amb un predomini dels comportaments o modes televisius o
cinematogràfics més que els estrictament teatrals. Uns muntatges, en suma, al marge totalment de la
realitat del país.
L'altre dia vaig tenir la sort d'escoltar el gran analista polític David Miró. Feia un balanç del període
pujolista que voldríem fer-nos nostre. David Miró pensava que Pujol havia dut a terme una política de
terra cremada que ha conduït el seu partit a un atzucac. En aquests darrers anys CiU ha anat girant-se
d'esquena als pactes amb altres partits i això ha fet que hagi tancat moltes portes a la seva formació. Ha
deixat al seu seguidor una herència emmetzinada, perquè ningú no te ganes de pactar amb ells. S'ha
estat mestre en la política en minúscules, en el dia a dia polític. Però no hi ha hagut política en
majúscules ni un veritable projecte de país.
L'excessiva politització del TNC, la dependència absoluta del partit a què ha servit a tots nivells, el no
haver mirat mai pels interessos reals del món del nostre espectacle, ha fet possible un teatre d'èxits
immediats, pagant el preu que ha calgut per aquests èxits. La teoria d'exclusions, el voler dominar-ho
tot, els ha portat a aquesta política de no mirar més enllà del nas, de mirar sempre la caixa del dia.
Aquesta situació ha fet possible, com assenyalava Isabel-Clara Simó al seu article del dia 29 de febrer
titulat Teatre d'aquest diari, que vint-i-cinc anys enrere el teatre català tingués més prestigi i estrenés
molts més autors d'aquest país. Hi ha hagut moments en aquesta temporada que el teatre en català
només es trobava a les sales alternatives a part dels dos grans teatres subvencionats. Total, un teatre
sense cap mena de programa de futur.
Per quan el veritable funcionament del Consell de les Arts? Quan es voldrà acceptar que els càrrecs
públics culturals han d'anar a concurs? Creuen, els nostres actuals polítics, que la política de terra
cremada es pot continuar mantenint quan veiem que en altres zones s'estan fent veritables canvis, i,
alguns, molt importants? Quan es voldrà acceptar que ningú hauria de tenir més d'un càrrec públic?
S'ha arribat a una situació límit que aconsella un ràpid canvi de rumb, un replantejament de tot i de
tothom. Sobretot s'hauria de considerar la no-repetició de persones que han tingut responsabilitats
culturals en la darrera època. Això hauria de servir tant per als uns com per als altres. Hi insistim: es vol
un canvi radical. Si això fos possible, la veritable transició democràtica començaria ara.
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