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OPINIÓ

Històries
que no

veurem,
de moment

SANTI FONDEVILA

● El fet diferencial. La creativitat
d’una societat es distingeix de la
d’altres societats justament per la
feina dels artistes que s’allunyen de
la producció cultural més convenci-
onal –aquella que el mercat i el gust
del públic han beneït– i obren nous
camins. Això pensava després de
veure la instal·lació El circo de las
penas, que la companyia Antigua i
Barbuda ha presentat a l’Arts San-
ta Mònica amb les màquines/perso-
natges d’un espectacle que pràctica-
ment, i lamentablement, no s’ha
vist entre nosaltres. Al darrere hi ha
Jordà Ferrer i Oscar de la Paz, dos
manetes constructors de maquinà-
ria escènica que, en aquesta ocasió,
s’han ajuntat amb Josep Pere Pey-
ró, un dels bons dramaturgs de l’àm-
bit català –actualment desvinculat
de l’art escènic per pura decepció– i
que ha creat la dramatúrgia i l’inte-
resantíssim personatge de Joao Si-
queiro. Algú nascut a Coimbra que
va inventar la màquina dels records,
la de plorar, la que mesura l’amor, la
machine de la mort... Antigua i Bar-
buda les han reconstruït. Quan po-
drem gaudir de l’espectacle, de la
història i de les màquines? Potser
en algun festival de França. De mo-
ment, seguirem veient comèdies.

● Un espectacle sobre Miró.
Tampoc veurem, per ara, a Barcelo-
na Ras!, l’espectacle infantil de la
companyia valenciana Maduixa Te-
atre que sí que s’ha vists en altres
poblacions catalanes i a La Sala de
Sabadell. I em diran: i què? Doncs
que és una creació inspirada en
l’obra pictòrica de Joan Miró, que ja
han vist 60.000 espectadors i que ha
aconseguit 45 actuacions a la veïna
França. Són arguments per tenir cu-
riositat.

● Burundanga busca un teatre
més gran. La Sala FlyHard és peti-
ta i l’expectació creada sobre l’estre-
na de l’últim text de Jordi Galceran,
Burundanga, va fer que es vengues-
sin les entrades abans de començar
les funcions, a principis de gener.
Acaben a final de mes. Improrroga-
ble. Jordi Casanovas, el director de la
companyia i de la sala, em diu, però,
que estan buscant una altra sala més
gran de cara a l’abril a Barcelona. De
fet, Casanovas ja preveia a principis
d’aquesta temporada que la FlyHard
els quedaria petita. Pensaven a créi-
xer. De fons de comerç, en aquest cas
d’espectadors, ja n’han fet un bon ca-
bàs, i la seva línia de teatre contem-
porani agrada molt entre les noves
generacions.e

El traspunt

ARTS ESCÈNIQUES

“El Lliure té un col·lapse
econòmic, com el país”

El Teatre Lliure anul·larà tres es-
pectacles de la temporada per afron-
tar les noves retallades de les sub-
vencions, que freguen el 10%. “Em
fa por que d’aquí dos anys siguem
tots Telecinco”, va dir Pasqual.

LAURA SERRA

BARCELONA. Encara no s’han apro-
vat els pressupostos però les retalla-
des comencen a tenir efectes. El di-
rector del Teatre Lliure va anunciar
ahir que tres espectacles cauran de
la seva programació: la sarsuela
d’Albert Boadella Amadeu, el nou
espectacle de Pep Bou Bombollavà
i L’onada que havia de dirigir Marc
Montserrat. Les administracions
van avisar Pasqual que les noves re-
tallades superarien el 10% –calcu-
la al voltant dels 614.000 euros–, i el
director ha decidit tancar el teatre
el mes de juny. El V.O.+ de Cesc Ge-
labert serà l’últim espectacle de la
temporada, el dia 3. Aquest mes, el
Lliure l’aprofitarà per a tasques de
manteniment i al juliol cedirà l’es-
pai al festival Grec.

Les retallades per al 2012 –sobre-
tot de la Generalitat, d’un 15%, i el
12% del ministeri, a més de l’1,5% de
l’Ajuntament i el 13% de la Diputa-
ció– s’afegeixen a les de l’any anteri-
or, que eren molt similars, vora el
10%. Entre la retallada dels ajuts, la
davallada d’ingressos per l’escurça-
ment de la temporada i la baixada ge-
neral de públic, Pasqual calcula que

en dos anys, del 2010 al 2012, el Lliu-
re passarà d’un pressupost de 9,4 mi-
lions a disposar de 2 milions menys.
“No és un drama. Si es tanquen qui-
ròfans, es poden tancar teatres. El
Lliure té un col·lapse econòmic, per-
què el país està col·lapsat. Però em
fa por que d’aquí dos anys siguem
tots Telecinco”, denunciava, recor-
dant que les subvencions que es do-
nen als teatres públics són subvenci-
ons que no van als artistes, sinó als
ciutadans i al cost de les entrades.

La decisió dels tres espectacles
anul·lats ha estat de Pasqual. “Les
retallades afecten només el pressu-
post artístic perquè no es pot reta-
llar l’estructura del Lliure, que es-
tà sota mínims. Som 62 persones, la
meitat que al TNC”, exemplificava.

Retallada a tots els centres
A l’estiu, quan Pasqual va agafar les
regnes del Lliure i va presentar la
seva primera temporada, va sor-
prendre amb una programació de
35 espectacles, molt lluny dels 15
que va presentar el Teatre Nacional.
Mentre el TNC assegura que va pre-
veure que la Generalitat hi inverti-
ria menys i per això va presentar
una temporada de crisi, Pasqual no
s’esperava l’abast de la retallada. El
Mercat de les Flors també va fer “un
plantejament a la baixa”: “Vam pe-
dalar molt i tanquem el 2011 sense
dèficit”, admet Francesc Casades-
ús. Del ministeri ningú li ha dit
l’abast de la tragèdia, però si hi ha

sorpreses les aplicarà a la tempo-
rada vinent. “Mirarem el que és
essencial”, diu. El Liceu és un
dels que ha entomat pitjor les re-
tallades generals, de la Generali-
tat i del ministeri. No s’ha fet ofi-
cial, però ha transcendit que op-
taria per tancar el teatre dos me-
sos i fer un ERO temporal.
Dijous el conseller Ferran Mas-
carell compareixerà al Parla-
ment per explicar els pressupos-
tos, on es preveu una retallada als
grans equipaments del 15%, que
serà més baixa a les estructures
més petites.e

Lluís Pasqual va tornar a agafar les regnes del
Lliure l’estiu passat. SCOTT CHASSEROTT

Lluís Pasqual suspèn tres obres de la
temporada per una nova retallada del 10%

Eduard Fernández encarna el capitalisme a ‘Quitt’
L.S.

BARCELONA. Així com l’economia
ha colonitzat els titulars dels diaris,
fins i tot els titulars culturals, l’es-
pectacle que va presentar ahir el di-
rector del Lliure, Lluís Pasqual, par-
la exclusivament d’economia, no de
problemes morals. Quitt, una obra
de Peter Handke del 1974, és “un
poema violent que tracta i maltrac-
ta l’espectador”, descrivia el direc-
tor. “No és una metàfora de la bo-
geria del capitalisme, sinó que n’és
una descripció crua i descarnada”.

Herman Quitt és el pitjor tauró
en l’oceà del mercat. A la primera
part de l’obra, situada a finals dels
anys setanta (a l’inici de l’era That-
cher, Reagan i de l’Escola d’Econo-
mia de Chicago), aquest empresari
en crisi existencial pacta amb altres
dirigents monopolitzar el mercat i
desplaçar la producció a l’Orient. A
la segona part, situada en un espai
oníric i un temps indefinit però ac-
tual, aquesta bèstia egoista, desen-
frenada i sense escrúpols entra en
una espiral que el porta a la destruc-
ció dels altres i d’ell mateix. Aques-

ta aparent trama avança en paral·lel
a la destrucció de la dramatúrgia i
dels personatges teatrals convenci-
onals propi de Handke: els actors no
representen la col·lectivitat, sinó
que encarnen els personatges.

Pasqual va insistir en una idea:
“Qualsevol explicació fa semblar
que l’obra sigui figurativa, i no ho és.

És un quadre abstracte, un mirall
que es trenca i que té trossos de la
realitat que produeix ecos a l’es-
pectador –explicava–. Fins i tot
així, sembla lògica, i no ho és. És
directa i crua, com els diaris”. Fet
l’avís, afegia: “Handke no ho po-
sa fàcil a ningú, no vol ser amable,
ni fa cap esforç. Potser no s’entén
tot, però s’entén”. L’obra s’estre-
na demà a Montjuïc i estarà un
mes en cartell.

Per sobre de la complexa es-
tructura –en una escena amoro-
sa és capaç d’incloure una diatri-
ba sobre publicitat–, mostra un
empresari al màxim del seu po-
der que embogeix, cau i s’esberla.
“Et compadeixes d’un tipus que
et semblava un fill de puta”, diu
Pasqual. Eduard Fernández és el
malparit que “encarna el capita-
lisme, que és conscient de la se-
va maldat i l’aprofita per treure’n
una cosa que al final acaba explo-
tant”. Jordi Boixaderas, Jordi
Bosch, Lluís Marco, Andreu Be-
nito, Boris Ruiz, Marta Marco i
Míriam Iscla són els altres peixos
temibles al mar capitalista.e

Eduard
Fernández
encarna Quitt.
ROS RIBAS

Retallada
Als grans
equipaments
el pressupost
de Cultura
serà un 15%
inferior


