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Un article de l’admirat
Juan Carlos Olivares,
col·lega en aquestes
qüestions de l’opinió te-
atral, ha aixecat certa

polsegueraenelpetitmóndel’escena
catalana. Ras i curt, i mig de broma
–només mig de broma–, Olivares ve-
nia a dir que al TNC hauria d’haver
tancatl’anomenadaSalaGran,odedi-
car-la a altres activitats, en lloc de
clausurarlaSalaTallers.Defet,Oliva-
res comença referint-se al desastre
arquitectònic que és tot l’edifici del
TNC, i sobretot aquesta Sala Gran
senseànimaisordacomunatàpia.En
aquest punt té tota la raó, com també
entéquanassenyalaqueahoresd’ara
qualsevol idea pot complicar la vida
al’únicpersonatgepositiuquehihaal
voltant del TNC. Em refereixo al re-
lleu en la cúpula del teatre i a l’as-
sumpció plena de la direcció artísti-
ca per part de Xavier Albertí.

Dit això, i amb l’esperança que al-
gú recordi la meva ja vella actitud
crítica respecte a les polítiques del
TNC, goso discrepar de la part seri-
osa de la proposta que fa l’amic Oli-
vares. I hi discrepo perquè, en pri-
mer lloc, el problema de fons del
TNC no és el seu edifici ni cap sala
en concret: és la concepció mateixa
de l’artefacte, que mai no ha fet del
tot la funció que el seu nom procla-
ma. Vull dir tant la concepció terri-
torial com els òrgans de govern, la
visió reduccionista que el TNC ha
ofert de la nostra tradició dramàti-
ca, les escasses i en tot cas gens ope-
ratives relacions amb el territori, la
programació, els criteris dramatúr-
gics i de producció que hi ha darre-
re dels muntatges, la poca cura que
s’ha tingut de la dicció i la prosòdia,
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La política de l’intermitent

la mínima presència del món clàs-
sic, i un llarg etcètera que ara no és
el moment de referir. Naturalment
al llarg dels anys tot això ha evoluci-
onat, i amb tota certesa s’hauria de
parlar de períodes diferents que,
tanmateix, només han fet variar els
accents en un sentit o un altre. Poca
cosa, al capdavall.

Potser per tot això, i en la situació
crítica que vivim, els experiments
més val que es facin a casa i amb gra-
ciosa, tal com en dèiem abans. Per-
què posats a donar idees divertides
no seria descartable del tot que es
convertís la Sala Gran en un bingo
gegantí, o bé passar directament a
cremar tot l’edifici de l’ínclit Bofill
i començar de cap i de nou, no des de
les parets, sinó des d’un projecte na-
cional amb bases legals i concepció
territorial (potser la mona de pas-
qua que és l’edifici del TNC ja era un

projecte nacional, ai las…) que for-
més part d’un sistema general de les
arts escèniques. En tot cas, ara ma-
teix la cosa no està per triar cap so-
lució divertida i aparentment radi-
cal i, per tant, a l’espera que un po-
lític amb ganes de fonamentar seri-
osament el nostre món escènic sigui
capaç de proposar el gran pacte a
què em refereixo, d’abast territori-
al i amb totes les institucions impli-
cades en les arts escèniques, de mo-
ment potser més val ser prudents i
deixar que sigui Xavier Albertí qui
proposi les solucions que més con-
vinguin al seu projecte.

Dic això no pas amb l’esperit de
portar la contrària a ningú, sinó per
evitar que ara comenci la bogeria de
tancar i obrir sales –del TNC o d’on
sigui– sense que hi hagi al darrere
una reflexió seriosa. No podem fer
la política de l’intermitent: ara sí,

ara no, ara sí, ara no… I no la podem
fer perquè actualment costa omplir
les sales de teatre, costa molt omplir
qualsevol mena de sala, i la raó úl-
tima d’aquesta situació ja he dit en
altres ocasions que no únicament
cal atribuir-la a l’increment de
l’IVA, que certament és una mesura
profundament estúpida.

Més enllà de les xifres
Potser el problema rau en una altra
afirmació que fa l’amic Olivares en
el seu article, en aquest cas amb re-
lació als “èxits”, i tot esmentant el
dramaturg Jordi Casanovas. En fi,
no entro ara en qüestions literàri-
es ni escèniques, però potser l’Oli-
vares no s’ha mirat bé els números.
D’altra banda, el concepte d’èxit pel
que fa com a mínim als teatres que
funcionen amb diner públic, hauria
de ser força més complex que no pas
el fet d’omplir les sales al preu que
fos. I, dient això, no estic dibuixant
un futur de teatre elitista amb les
sales buides, sinó ben el contrari.
Estic dibuixant un futur de respon-
sabilitats, de gestió del públic, de re-
torn social, d’indicadors que ens
permetin conèixer el públic poten-
cial, de formació i difusió, de progra-
macions en repertori, de companyi-
es, de complicitats i xarxes, d’equi-
libri territorial, de produccions amb
projecció internacional…

Per tant, reitero el que ja he dit:
cal repensar-ho tot, cal ser ambici-
osos i dissenyar un projecte com-
plet de tot el sistema escènic cata-
là, cal dotar-nos d’unes bases legals
que encara no tenim, i alhora cal
evitar de promoure decisions im-
provisades que, per espectaculars
que semblin, de fet no ens resoldri-
en cap problema real. De moment,
doncs, no instal·lem un bingo al
TNC, no cremem l’edifici de Bofill, i
em sembla que tampoc no convé
tancar la Sala Gran. Esperem el pro-
jecte de Xavier Albertí i que de la se-
va idea de fons se’n derivi el que més
convingui al país. Ell mateix ja va dir
no fa gaire que el Teatre Nacional no
és una qüestió de dues o tres sales,
sinó de ciutadans. e

CRISI I AMBICIÓ
L’única nota positiva que veu
Jordi Coca en el ‘cas TNC’ és

que Xavier Albertí en serà
director. A la foto, el funeral de

la Sala Tallers. CRISTINA CALDERER

La Mostra d’Igualada tanca
amb una ocupació rècord

cells. El director artístic, Òscar Ro-
dríguez, també assenyalava que les
estrenes –entre les quals n’hi havia
de companyies debutants, de la Sec-
ció Trampolí– havien “respost a les
expectatives”.

Un exemple és l’AlambiQ Des-
til·leria Cultural, una companyia
novella que va estrenar el seu pri-
mer treball, Si n’era un somni, basat
en l’obra d’Espriu, i que va obtenir
molt bona acollida entre els progra-
madors –uns 400– que van assistir
a la Mostra. Entre ells hi havia un
reduït grup de professionals france-
sos que es van mostrar “sorpresos
positivament pel nivell artístic de
les companyies catalanes”, deia Ro-

L.S.

BARCELONA. El públic –i el bon
temps– han acompanyat aquest cap
de setmana la 24a Mostra de Tea-
tre Infantil i Juvenil d’Igualada. Se-
gons els organitzadors, uns 26.000
espectadors han passat pel certa-
men, que enguany ha assolit una de
les xifres d’ocupació de les sales de
teatre més altes, del 89%. “Que ha-
gin augmentat els espectadors de
pagament demostra que és una fira
consolidada i que funciona com a
plataforma de difusió per al sector,
però també per al públic, que troba
una oferta familiar inigualable”, de-
ia ahir el gerent de la fira, Òscar Bal-

dríguez. Uns quants ja van tancar
les primeres contractacions. “El
feedback és positiu, tot i que és d’ho-
ra per valorar resultats. El que és
clar és que les companyies recullen
aquí el que han sembrat durant
l’any”, explica Balcells.

En el vessant professional, una
de les novetats d’enguany ha sigut el
breakfast meeting, una trobada de
programadors i companyies triades
“pensant en espectacles de més fà-
cil exportació ja sigui perquè són te-
atre de carrer, sense text o que tre-
ballen propostes més visuals”, ex-
plicava el director artístic de la Mos-
tra. L’experiència va ser “eficaç i
útil”, segons els organitzadors.

En total, 48 companyies van ofe-
rir 90 funcions dels seus espectacles
durant quatre dies. Ahir a la tarda,
els Electrotoylets van posar-hi la ci-
rereta final amb el seu S’ha acabat el
bròquil al Teatre de l’Ateneu.e

Els directors de la Mostra calculen que unes 18.000
persones han ocupat els carres de la ciutat. XAVI OLIVÉ

Prudència
No tanquem
la Sala Gran,
no posem un
bingo al TNC,
no cremem
l’edifici


