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✔ La FlyHard
La petita sala de Sants compta les 
seves produccions per èxits: Litus, 
Smiley, Satisfaction, Burundanga, 
Les millors ocasions... Teatre 
contemporani català facturat per 
autors de primera: Marta Buchaca, 
Guillem Clua, Blanca Bardagil, 
Jordi Galceran, Jordi Casanovas... 
Són l’autèntic T6. I, a més, han 
estat capaços de transcendir el seu 
espai i ‘prorrogar’ en sales més 
grans i ‘comercials’. El seu model 
(risc, passió i contemporaneïtat) és 
un dels models de futur.

✔ La Perla 29
Quan pensàvem que les 
companyies havien mort,va i 
s’instal·la amb força La Perla 29. 
La tropa d’Oriol Broggi és, de 
facto, la gran triomfadora de l’any: 
Incendis, Cyrano de Bergerac, 
Luces de Bohemia... La seva 
fòrmula? Teatre clàssic i/o èpica 
contemporània. I la coni ança 

absoluta en el treball dels actors. 
Broggi, d’una estètica que sembla 
vintage, ha reinventat el 
classicisme gràcies a la sàvia 
interpretació dels preceptes del 
gran teòric del nostre temps, Peter 
Brook.

✔ Anna Alarcón
És jove i encara està a l’ombra de 
les seves germanes grans, estil 
Clara Segura, Laia Marull o Sílvia 
Bel, però és ja la musa de l’indie 
teatrer. Aquest 2012 ha estat la 
protagonista dels dos èxits de 
petit format: Litus i Sé de un lugar. 
Cal destacar, sobretot, el paper de 
Bérénice en la peça d’Ivan 
Morales. Propera, seductora, 
enigmàtica, un imant en escena. 
En una altra època, quan els 
teatres grans podien arriscar, ja li 
haurien ofert el paper d’Ofèlia. I és 
que cal estar una mica guillat per 
seguir fent teatre en les condicions 
actuals.

✔ Complicité i Propeller
En el capítol internacional, els 
anglesos ens han deixat amb un 
pam de nas. Primer, els Complicité 
de Simon McBurney amb El 
mestre i Margarita al Grec: teatre 
pirotècnic, recursos tècnics 
ini nits i emprats amb ei càcia, i 
excel·lents interpretacions, 
sobretot la de Paul Rhys. A 
Temporada Alta ens va deixar 
astorat la versió dels Propeller 
d’Edward Hall de Nit de reis: 
imaginació impossible, 
interpretacions d’Olivier i una 
manera lúdica de mirar el teatre 
que provoca enveja. Molta.

✘ El nyap: el 
conservadorisme
La pujada de l’IVA del 4 al 21 % va 
agafar tothom amb el pas canviat, 
i ha extremat la tendència a no 
arriscar.  Si som dolents, el teatre 
d’abans de setembre i el de després 
no ha canviat gaire. I el pitjor és 
una certa uniformització estètica. 
És a dir, textos llegits sense 
intenció, amb l’únic objectiu de no 
desagradar. I això situa cert teatre 
més a prop de la telebasura que no 
pas de l’art. Les empreses i els 
teatres públics han amagat el cap. 
Volem que Pou i Carol López 
s’arrisquin. Que el Lliure 
afavoreixi  el canvi de cicle i no faci 
de Poliorama. Que sapiguem 
quina és la línia del TNC. El públic 
ho agraïrà.

 Ho deia l’altre dia el Dr. 

Sunyer, un il·lustre membre 

del Senat de la província, a banda 

de director del festival Temporada 

Alta: la diferència entre els 

espectacles de fora que ens 

visiten i els nostres, quant a 

mitjans, no és gran, sinó abismal. I 

afegia una cosa encara més 

diàfana: per treballar amb quasi 

res, com els argentins, t’hi has 

d’acostumar. I aquí, ehem, ens 

costa molt canviar.

 Tot plegat, ja ho saben, ens 

presenta un futur ben negre. I 

no cal dir que tenim diferents 

opcions: fer com si tot fos com 

abans o adaptar-nos als nous 

temps amb originalitat.  Sembla 

una recepta de guru de Moody’s, 

però és així. I això passa per 

exportar i saber que no 

exportarem grans produccions, 

sinó talent. Dansa, performances,  

i textos. 

 Aquí, ja ho deuen haver intuït, 

qui perd són els actors. 

Només hem de comparar els 

intèrprets que treballaven fa cinc 

anys amb els que ho fan ara. Per 

sortir, a més, tenen l’escull 

lingüístic, salvat quan es tracta 

d’anar a Madrid, però massa alt si 

el que volen és treballar al nord 

dels Pirineus. N’hi ha, tanmateix, 

que s’han espavilat –Sergi López, 

Aina Clotet, Xavier Sabata...– i 

hem de veure, per exemple, com 

presenten els seus espectacles 

de text companyies neerlandeses 

com la Needcompany de Jan 

Lauwers: en anglès. Sí, un anglès 

d’estar per casa, però suficient.

 Temporada Alta s’ha aliat 

amb la Biennal de Venècia, el 

Festival BITEF de Belgrad, el 

Charleroi Danses, el Klangforum 

de Viena, l’Stitchiting Gaudeamus 

Muziekweek d’Utrecht i el Sao 

Luiz Teatro de Lisboa amb 

l’objectiu de coproduir un 

espectacle a l’any i mostrar-ne 

dos dels altres socis. Els dos 

primers anys, de català almenys 

n’hi haurà un de text. I l’altre, 

sense. Això es diu innovar i mirar 

endavant. El Barcelona 

Internacional Teatre (BIT) també 

ho està intentant i esperem que 

superi el tràngol en què es troba. 

Ens convé a tots.  –Andreu Gomila

Brutus
Futur europeu

Els petits guanyen 
la partida
Els teatres joves i de format minúscul són els 
que han fet front al mal temps amb millor cara. 
L’Andreu Gomila fa balanç

Anna Alarcón a la FlyHard: la quadratura del cercle!
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Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat
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