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OPINIÓ

De les coses
que poden passar

a la capital
del regne

SANTI FONDEVILA

● Què passarà amb Mario Gas?
L’alcalde de Madrid ha fet cap al mi-
nisteri de Justícia i a la dona de Jo-
sé Maria Aznar li ha tocat la grossa,
ja que s’ha convertit en la primera
alcaldessa de la capital d’Espanya.
En matèria cultural, Gallardón ha-
via confiat, des que va ser president
de la Comunitat de Madrid, en Ali-
cia Moreno, una independent
amant de l’art i poc amiga del prota-
gonisme. Moreno ho ha deixat per-
què és dubtós que pogués seguir tre-
ballant amb la llibertat i l’autono-
mia que li havia donat Don Alberto.
Alicia Moreno va ser la protectora
de Mario Gas i tots dos han capgi-
rat el ranci llinatge del teatre de la
plaça Santa Ana de Madrid. L’han
convertit en un escenari atrevit i ar-
tísticament compromès i han can-
viat el públic que hi era habitual. La
pregunta és què passarà ara amb
Mario Gas. Ell, que no és home que
accepti imposicions i sí un director
de prestigi, no ho veia gaire clar ja
abans de les eleccions generals.

● Els problemes d’Animalario.
Unes paraules d’Alberto San Juan
agafades al vol arran de la presenta-
ció de Penumbra al Teatre Lliure. La
viabilitat de la companyia madrile-
nya més important del moment es-
tà en joc per qüestions financeres.
Els ajuntaments els deuen molts di-
ners. Animalario, que d’aquí uns di-
es estrenarà El muntaplats de Ha-
rold Pinter al Matadero de Madrid,
sap que ha de reinventar-se. Ja van
a taquilla per les Espanyes, però
amb preus de 12 euros l’entrada di-
fícilment poden suportar una es-
tructura de producció i exhibició
tan gran. I això que no els falten fun-
cions.

● El nom de la cosa. Abans es de-
ia ministeri de Cultura, ara és una
secretaria d’estat. I? El rang minis-
terial no ha servit en l’última legis-
latura per defensar les necessitats
pressupostàries del departament al
consell de ministres. De lluita per
un tracte fiscal preferent a la cultu-
ra, res de res. Com sempre, la tasca
de producció del ministeri ha bene-
ficiat, exclusivament, Madrid, sen-
se que les companyies dites nacio-
nals no hagin sortit gairebé mai de
la seu capitolina. La col·laboració
amb les autonomies es limita a sub-
vencionar festivals o centres de cre-
ació amb criteris, de vegades, discu-
tibles. La cultura és una competèn-
cia transferida als governs autonò-
mics, que haurien de disposar dels
recursos que té el ministeri. Així
que el nom no fa la cosa.e

El traspunt

Recursos “S’hauria de llatinoamericanitzar el teatre: la precarie-
tat estimula la creació” Dret “El teatre ha de ser una necessitat”

“Els artistes no poden gastar
diner públic sense límits”

ARTS ESCÈNIQUES

LAURA SERRA

BARCELONA. El degà dels dramaturgs,
pedagog i director José Sanchis Si-
nisterra és l’home del moment, amb
quatre estrenes consecutives a Bar-
celona. A l’Almeria es prorroga ¡Ay
Carmela! i després s’hi farà El retablo
de El Dorado. A la Sala Atrium s’hi es-
trenarà a finals de mes una versió en
tres monòlegs de Les tres germanes
de Txékhov. I només aquesta setma-
na porta a la seva Sala Beckett Crono-
pios rotos. Variaciones sobre Cortá-
zar, en què uneix d’alguna manera
dos dels seus cinc grans mestres,
Beckett i Cortázar –juntament amb
Brecht, Kafka i Pinter.

“Julio Cortázar és el creador
d’una cosmovisió en què ètica i es-
tètica coincideixen. El compromís
polític va de bracet de l’experimen-
tació formal. Hi ha un diàleg entre la
realitat prosaica i un món màgic. A
mi m’ha influït molt”, confessa. Ha
titulat l’obra Cronopios rotos perquè
els dos personatges que hi ha entre-
llaçat en dos monòlegs, Torito i
Graffiti, tot i que provenen de con-
tes d’èpoques diferents (1954 i 1976,
respectivament), comparteixen un
fet vital: són perdedors. Torito és un
boxejador caigut en desgràcia i Gra-
fitti una jove encerclada per la re-
pressió d’una dictadura absurda.

Per què sempre escull el bàndol
dels vençuts?
Els artistes tenim un deute amb els
vençuts, els derrotats i els fracas-
sats; els triomfadors s’espavilen
sols, socialment i econòmicament.

El valencià Sanchis Sinisterra a les portes de la Sala Beckett, on ahir a la tarda ultimava
el muntatge de Cronopios rotos. Variaciones sobre Cortázar. PERE TORDERA

Ja tenen els seus òrgans laudatoris.
Té a veure amb la posició política: jo
sóc fill d’un vençut de la Guerra Ci-
vil. I, a més, és que els altres no em
cauen bé. Però en aquest cas, que les
víctimes puguin explicar la derrota
és positiu: el que és terrible és el si-
lenci, l’oblit. Per això és tan impor-
tant la memòria històrica.

En l’elecció dels personatges, hi ha
una al·legoria de la realitat?
Graffiti, per exemple, és una metà-
fora de la repressió i remet a les dic-
tadures del Con Sud, però exacerba-
des. Però per mi és més important el
fet que es pugui escoltar el fracàs.

Parlant del teatre vostè es declara
elegantment pessimista.
Ho porto amb dignitat. Com deia
Walter Benjamin: s’ha d’organitzar
el pessimisme. Sense ser utòpic ni
idealista, perquè la situació és fo-
tuda, hem de pensar alternatives,
altres vies. S’ha de fabricar el futur
del teatre, no podem esperar que
arribi. Jo mai he tingut el privile-
gi d’un pressupost, excepte en
l’època del naixement de la Bec-
kett, que teníem coberta la subsis-
tència i la continuïtat. Els artistes
han d’aprendre a pensar d’una al-
tra manera: no per renunciar a les
ajudes i a l’estat del benestar –sis-
plau que no els el fotin!–, però sí
per no apoltronar-se a gastar diner
públic sense límits.

Va obrir ara fa un any la sala La
Corsetería a Madrid, un Nuevo Te-
atro Fronterizo refundat 33 anys
després del naixement del grup
originari català. Sempre s’ha mo-
gut al marge.
Vam llogar aquesta cotilleria al bar-
ri de Lavapiés després de tres anys
en què semblava que tindríem su-
ports institucionals i al final ens
trobàvem amb una benèvola indife-
rència. Al final vaig obrir pel meu
compte, perquè vaig pensar que la
realitat crea realitat. Els amics van
venir a ajudar a rascar parets i pin-
tar, com passava als anys setanta
aquí i com jo trobo ara a Amèrica
Llatina, on el teatre es fa a base
d’entusiasme.

Però no és perillós exportar un mo-
del tan precari, malgrat el talent?
No. S’hauria de llatinoamericanit-
zar la pràctica teatral. I això vol dir
no només tenir la precarietat, que
de vegades estimula la creació, sinó
pensar que el teatre ha de ser una
necessitat. No fer el teatre que a mi
m’agrada, sinó el que necessita la
gent. A Amèrica Llatina el teatre es-
tà arrelat a les comunitats de barri,
i de ciutats, i el públic no hi va a veu-
re una obra d’art sinó a viure una ex-
periència col·lectiva.

Els companys de professió se li de-
uen llançar a sobre quan diu això.
Em prenen per un vell boig. Jo crec
que les institucions públiques han
de garantir la supervivència de pro-
jectes amb projecció ciutadana, pe-
rò la creació i experimentació ha de
buscar fórmules de finançament al-
ternatives. Nosaltres, per exemple,
volem fer una xarxa de socis. Però
no sé quant resistiré, perquè sóc op-
timista però no idiota.

La Beckett que vostè va fundar, en
canvi, ha presentat un gran projecte
deCasadelsAutors.Hoveufactible?
S’ha de tenir paciència, però és veri-
tat que les institucions catalanes i
de Barcelona tenen una altra sensi-
bilitat en relació a la cultura.

Sent una eminència del teatre, deu
haver tingut ofertes sucoses...
Les dues o tres vegades que he tin-
gut una experiència institucional he
dimitit: al festival de Cadis, a Itàlia
al Teatro Stabile de la Toscana... En
una de les discussions els vaig cridar
que no tinc adhesiu al cul, a la pol-
trona. Em vaig alçar i vaig marxar.
Potser és que no en sé.e

Referent
“Cortázarés
undelsmeus
gransmestres,
ambBrecht,
Kafka,Pinter
iBeckett”

Memòria
“Els artistes
tenim un
deute amb els
vençuts. Els
triomfadors
ja s’espavilen”

José Sanchis Sinisterra
DRAMATURG I DIRECTOR DE TEATRE, ESTRENA ‘CRONOPIOS ROTOS’ A LA SALA BECKETT

Una ‘Operació Brossa’
amenaça Madrid
Sanchis Sinisterra confia que la sa-
la La Corsetería resisteixi oberta
fins al març per poder desplegar
l’Operació Brossa. La Fundació de
Joan Brossa els cedirà l’exposició i
hi haurà representació de tots els
brossians catalans (Jordi Coca,
Hermann Bonnín, Frederic Amat,
Mestres Quadreny) i connectaran
amb una tribu de joves poetes ma-
drilenys que es declaren brossians.
“N’hi ha 38 de censats!”, assegura
el director. Es faran tant activitats
a la seva seu com al Matadero del
Teatro Español i a la plaça Tirso de
Molina. “Hem d’aprofitar el sím-
bol de les places. El teatre ha de ser
allà, acompanyant el despertar de
la comunitat”, assegura.


