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Un Mercat en crisi

Juan Carlos Olivares

Potser l'única solució per al Mercat de les Flors sigui apuntar-se als programes de reforma i posada al
dia dels mercats municipals de Barcelona, fer-se un lloc entre el mercat de Sant Antoni i el de la Vall
d'Hebron. Pot ser que aquesta sigui l'única sortida vàlida per a un equipament municipal -atenció: cent
per cent municipal- empantanegat en un etern període de transició des que li van arrabassar la seva
parcel·la de glamur de l'aparador cultural de la ciutat. Tercera temporada per a Andreu Morte i un altre
temps de penúria econòmica, de negligència i imprevisió política. El Mercat de les Flors s'ha convertit en
un exemple de la incapacitat de l'administració -única i solitària- de perfilar un programa d'ús a llarg
termini, d'avançar les necessitats i fixar les condicions artístiques i econòmiques adequades perquè
aquest espai tingui una personalitat autònoma dins del panorama teatral de Barcelona.
La capital sempre ha estat reticent a equipar-se amb un autèntic teatre municipal. Una llarga història de
projectes frustrats, des dels esbossos d'un gran edifici a la Via Laietana d'inspiració noucentista fins al
caprici personal de Peter Brook d'instal·lar-se en una ruïna de l'Exposició Internacional de 1929. La
complexa xarxa de consorcis i percentatges que sustenten la majoria dels artefactes culturals de
Barcelona i una política d'horitzons curts i rèdits immediats -com si la cultura fos un continu impacte
publicitari- han impedit que des de l'Ajuntament es desenvolupés un programa seriós per al Mercat de
les Flors.
És més fàcil trobar-se amb la feina i el prestigi a mig fer i reflectir-se en l'èxit del Teatre Lliure. Fins i tot
la Generalitat va al·legar el caràcter oficiós de teatre municipal del Lliure per amenaçar de tancar el seu
compte a la Fundació. Des de Sant Jaume i la Virreina mai s'ha intentat contrarestar aquest mite com un
suport ferm i decidit a l'únic equipament teatral municipal de Barcelona: el Mercat de les Flors. Al
contrari, un significatiu silenci reticent ha estat la resposta a aquesta identificació Ajuntament-Lliure,
llevat de quan es posava en qüestió l'equilibri financer i un dels molts socis anunciava canvis radicals en
l'statu quo.
Mentrestant, el Mercat llanguia i llangueix, com la pobre Penèlope de Serrat esperant que arribi aquell
gestor salvador que li retorni la seva breu història d'esperança, allà als vuitanta, convertits ja en pastura
de les telemovies. El Mercat espera i espera. Espera ser algú o alguna cosa, un espai adoptat per la
cada cop més difosa Ciutat del Teatre, pel Lliure concentrat a Montjuïc, pel conglomerat Lliure-Nacional,
o créixer i ser independent com a teatre amb identitat o un buit per a tot.
S'ha imposat per ara l'eclecticisme salvatge i caòtic, pura improvisació i cames ajudeu-me. Una mica de
tot i un molt de res que condueix a declaracions contradictòries, com les que va haver de pronunciar
Morte a la presentació de la temporada 2004-05, resignat a anunciar que no havia pogut programar
espectacles de dansa de grups locals "perquè no hi havia oferta". Només dotze mesos abans, oferia el
Mercat de les Flors com a plataforma de promoció per a les companyies catalanes de dansa. Un any
malgastat, sense una política de suport efectiva a la creació, limitant-se -per manca endèmica de
recursos- a esperar què ofereix el mercat.
Si el Mercat no pot ser un centre creador es destina amb avara parsimònia econòmica a club de ball,
recinte festivaler, sala de cinema, escenari esporàdic per a dansa o teatre, el que calgui per omplir la
seva inanitat com a espai artístic. Amb cada nova fase de millora de les instal·lacions es perd calat
cultural perquè la incorporació de nous llenguatges o cultures s'ha limitat a un inventari superficial de la
modernitat, amb un revers feridor -per fàcil comparació- del CCCB.
PETIT COMERÇ
El declivi del Mercat de les Flors és només un símptoma del gran perill del teatre català amb epicentre
barceloní: l'amenaça plana sobre un teatre que ha basat el seu merescut prestigi en la creació, en un
programa autònom de producció i la consegüent llibertat per crear un estil propi. El següent avís va
arribar des dels capítols de l'informe anual d'Adetca.
Entre d'altres conclusions es ratifica la paulatina disminució de la producció catalana. Un fet acusat per
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la legítima decisió empresarial de cedir les grans sales de la ciutat a espectacles de provat èxit estatal i
la desaparició del teixit de les sales alternatives. Tanca el Malic -que aportava des del seu minúscul
obrador un significat percentatge a noves produccions en català-, tanca l'Artenbrut i amenaça
d'abandonar la Muntaner. El primer per cansament, el segon per fatiga i una avortada operació
immobiliària i el tercer a la sala d'observació per unes subvencions que no arriben fins que no expliquin
a la consellera sumàriament com funciona el teatre a Catalunya.
Han passat nou mesos des del canvi de govern i només ara hi ha l'oportunitat d'asseure's per parlar i fer
front als problemes i traçar unes primeres solucions. Potser si la consellera hagués admès en el seu
equip les persones que ja havien començat a estudiar el problema s'hauria pogut avançar l'agenda i ara
no s'estaria pitjor que fa deu mesos.
Si es trenca l'equilibri entre sales alternatives i els seus projectes i el teatre públic de gran format i els de
caràcter comercial, Barcelona es trobarà a la llarga amb una crisi semblant a la que va viure a la dècada
dels seixanta.
El camí iniciat per Balañá de convertir teatres en cinemes i cinemes en teatres és perfectament
reversible davant la primera llum vermella. Només quedarien quatre espais minoritaris per a la creació
en català i dues infraestructures de pes pesant amb un nivell de risc molt inferior al permès i assumit en
una sala alternativa.
La creació catalana està seriosament en perill. Avança una ciutat dedicada a l'exhibició de formats
garantits, amb les companyies històriques aturades per por al fracàs i el pou econòmic, les alternatives
escanyades per una política de subvencions incapaç de comprendre la seva funció real, un Lliure
permanentment revisat i vigilat, un teatre municipal anul·lat i un Nacional al qual s'exigeix èxit comercial.
Un panorama que no és gaire diferent del que existia fa un any. L'impensable és que cap moviment amb
efecte públic s'hagi produït en tot aquest temps per millorar la situació, per apuntar cap un canvi en
positiu. Els teatres més entregats al risc -per voluntat i idiosincràsia- tanquen les seves portes i l'índex
de noves produccions en català no para de baixar, en un declivi alarmant que posa en perill un dels
senyals d'identitat del teatre català. Si desapareix la base, el principi de tot, per salvar els grans
artefactes, si s'ha d'escollir en una economia de mínims entre uns i altres, si no hi ha una justa equació
econòmica dels recursos, si no es comença a considerar seriosament la comèdia, s'haurà firmat la
claudicació d'un model de teatre i de cultura.
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