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El teatre català a la recerca d’un sistema escènic

En el panorama de les co-
munitats autònomes el
teatre català té una po-
sició privilegiada. S’han
creat acords estables

entre empreses, companyies i les
diferents administracions públi-
ques, s’han construït infraestruc-
tures escèniques arreu, i Barcelo-
na, a poc a poc, ha diversificat la se-
va oferta amb propostes de tota mi-
da i ambició artística. Potser
l’única mancança objectiva ha es-
tat la incapacitat per generar una
programació estable d’espectacles
cosmopolites capaços d’atraure el
turista i sobretot el visitant puntu-
al que viatja a Barcelona per nego-
cis, fires i congressos. Certament,
una part d’aquesta població flotant
és espanyola, i l’idioma ha estat un
element absurdament dissuasori.

Tampoc és que Catalunya sigui
un territori d’extraordinària ferti-
litat creativa. En aquest sentit
francesos, alemanys, holandesos i,
amb menys importància, anglesos
ens passen la mà per la cara, però
cal reconèixer que la feina feta els
darrers trenta anys exigia un esforç
bàsic de normalització teatral, i
principalment més inversió en ele-
ments estructurals que no pas en
aquells elements que faciliten el
risc i l’experimentació.

Una prova d’aquesta fortalesa
sectorial és que, en moments de cri-
si econòmica, el teatre pràctica-
ment ha desaparegut en les minora-
des polítiques culturals de la major
part de les comunitats espanyoles,
i a Catalunya, minorada igualment,
segueix sent un apunt estratègic del
departament de Cultura.

Malgrat tot, la situació del teatre
català és preocupant. Més enllà del
petit moment de satisfacció que

aporta la comparació
institucional, un es pre-
gunta si tot plegat ha
creat l’embrió sòlid i es-
table d’un sistema arti-
culat on el conjunt de
les parts actuen amb
sincronia automàtica,
compensant els dese-
quilibris d’una econo-
mia en hores baixes i ar-
ticulant les solucions
que requereix una soci-
etat en profunda transformació
tecnològica i cultural. I és en
aquest punt on sorgeixen dubtes
de certa importància.

En unes jornades organitzades
recentment per l’Institut del Te-
atre en el marc del seu centenari
sobre el teatre municipal a Catalu-
nya, es va fer esment a una cir-
cumstància no necessàriament
concloent però sí força inquietant:

es tracta de qüestionar el paper
dels creadors (indiscutiblement
rellevant), sinó de posar en evi-
dència la manca de prescriptors
que els categoritzin artísticament
i intel·lectualment.

D’altra banda, el segle XXI ens
aporta instruments quotidians i
àmpliament estesos que generen
mercats altament competitius, i
aquests mercats es troben orfes de
sostenibilitat sense una demanda
igualment estesa, diversa i dotada
d’eines que facilitin l’accessibilitat
immediata a uns continguts que
canvien ràpidament. És per això
que un sistema que produeix con-
tinguts no pot funcionar sense un
sistema que crea públics.

En el context del teatre a escala
catalana, aquest és el principal pro-
blema que cal abordar immediata-
ment. I cal assenyalar que es tracta
d’una qüestió que no es pot resol-
dre sense repensar el paper dels te-
atres municipals. Els teatres muni-
cipals són, en el seu conjunt, la jo-
ia del panorama escènic català per
dues raons evidents: perquè no es-
tan sotmesos a la pressió comerci-
al dels teatres privats barcelonins i
perquè connecten els seus públics
amb dinàmiques socioculturals in-
clusives; és a dir, no són establi-
ments dedicats al comerç de la cul-
tura i l’espectacle.

Cal recordar la seva importàn-
cia estratègica en termes de civi-
litat en moments de crisi, perquè
força alcaldes catalans semblen
seduïts per una mentalitat econo-
micista que podria comportar per
als teatres municipals un destí
equivocat. Aquest destí funest no
aportaria més que una pèrdua de
fortalesa social i democràtica a la
nostra societat.

Catalunya té un sistema
d’empreses i companyi-
es, però no té un siste-
ma de públics. Es trac-
ta d’una observació do-
blement interessant
perquè apunta a l’he-
rència que ens deixen
les polítiques culturals
pensades en el segle XX
i perquè ens dóna una
pista ineludible sobre
els reptes que caldrà

afrontar en el segle XXI.
Que les polítiques culturals del

segle XX han incidit més en la pro-
ducció de continguts que no pas en
la creació de públics és sabut i està
suficientment analitzat. Prova
d’això és el notable fracàs a l’hora
d’incidir en l’àmbit de l’educació
i el refugi recurrent que troben en
la creació i en els creadors com el
seu principal recurs dialèctic. No
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A l’Haia parlen clar
Aquests dies moltes persones s’han po-
sat a treballar per determinar, serena-
ment, si podem trobar vies de sortida a
les aspiracions de la majoria parlamen-
tària dels catalans. Cal entendre el per-
què de tot plegat, sense amenaces.

Des del 1945 existeix una Cort Interna-
cional de Justícia de les Nacions Unides,
que també es coneix com a Tribunal In-
ternacional de Justícia (Icj-cij.org). És el
principal òrgan judicial de l’ONU, i és di-
ferent de la Cort Penal Internacional, que
persegueix persones físiques concretes
que poden haver comès genocidis o crims
de guerra o contra la humanitat. La Cort
treballa a l’Haia i té la funció d’emetre de-
claracions legals segons les convencions
internacionals, la tradició internacional i
els principis generals de la llei reconeguts
per les nacions civilitzades. Està formada
per quinze jutges.

Per ara no cal anar-hi, però val la pena
saber que el 2010, en relació a la queixa de
Sèrbia contra Kosovo, que se’n va inde-
penditzar, va dictaminar (22/7/10) que
“no hi ha cap norma en el dret internaci-

onal que prohibeixi les declaracions uni-
laterals d’independència o hi estigui en
contra”, i que “quan hi ha una contradic-
ció entre la legalitat constitucional d’un
estat i la voluntat democràtica d’un poble
part d’aquest estat, preval sempre la vo-
luntat democràtica d’aquest poble” i, per
si no fos prou, que “en una societat demo-
cràtica, a diferència d’una dictadura, no és
lalleilaquedeterminalavoluntatdelsciu-
tadans, sinó que és la voluntat dels ciuta-
dans la que crea o modifica la legalitat vi-
gent quan és necessari”.

Cal reconèixer que parlen clar. Per
tant, serenament, parlem-ne!

XAVIER SERRA BESALÚ
GIRONA

Retallada en benestar
Benvolguda consellera de Benestar i Fa-
mília: al meu fill, des que tenia 2 anys, el
tracten al CDIAP del passeig de Sant Joan
de Barcelona. Però recentment ens aca-
ben de comunicar que la plaça de la pro-
fessional que tracta el meu fill desapareix,
la retallen. No saben si podrem continu-
ar o no amb la teràpia en aquest centre.

És vergonyós, senyora consellera! Des
que vam aconseguir que ens donessin
plaça –després d’una llarga espera– hem
passat per les mans de tres professionals
diferents, tots cobrint una plaça que fi-
nalment deixarà d’existir, sempre d’un
dia per l’altre. ¿Saben el trasbals que ai-
xò ha ocasionat al meu fill? ¿Saben el que
costa establir un vincle terapèutic amb
un nen d’aquestes característiques? No,
vostès només s’enrecorden de nosaltres
quan hi ha eleccions. Doncs jo em veig
ara en la necessitat d’explicar-ho a tot-
hom, per la indignació que sento. Posaré
una reclamació per escrit i enviaré
aquesta carta a tots els diaris que conec,
perquè la gent sàpiga què està passant i
no els creguin quan diuen que els pres-
supostos aprovats recentment són el
màxim de socials possible.

LAURA ELENA JIMÉNEZ
BARCELONA

Consulta i mileurisme
En el cas que sortís elegida majoritària-
ment la fórmula (Sí + Sí), ¿desapareixe-
ria el mileurisme, els aturats percebri-

en el subsidi de desocupació mentre no
trobessin feina, els minipensionistes que
cobren poc més de 400 euros mensuals
veurien incrementades substancialment
aquestes xifres paupèrrimes?

Fa mesos que no es parla ni s’escriu
d’una altra cosa que no sigui del “dret a
decidir”, però que se sàpiga, ningú, fins
ara, ens ha sabut explicar què és pretén
fer amb el “dret a decidir”. ¿Servirà d’al-
guna cosa aconseguir una fita tan impor-
tant com aquesta i, tot seguit, la indepen-
dència? ¿De què serviria assolir-la si ha-
guéssim de seguir sent com els altres,
uns de tants? Tal com van les coses, no
veig que hàgim de deixar de ser com
qualsevol altre país, amb les mateixes
misèries i virtuts que els adornen, ni més
ni menys.

PERE SERRA VILAS
TARRAGONA


