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Sorgeixen de la necessitat. 
“Nosaltres som una companyia i 
volem fer teatre. Ens hem hagut 
de fer un teatre perquè enlloc ens 
volien, és tan senzill com això”, 
explica Raimon Molins, director 
artístic de la Sala Atrium. És 
també el cas de la concorreguda 
Sala FlyHard i de La Vilella, 
inaugurada fa tres mesos al 
Poble-sec. “Estàvem en un cicle 
de replantejament”, afirma Julio 
Álvarez, director artístic del 
Teatre Tantarantana, mentre 
recorda que quan va quedar 
lliure l’àtic de l’edifici el van 
llogar sense saber del tot què hi 
farien. “De les escoles de 
formació ja no en surt l’actor 
esperant que el contractin al 
Lliure o al Nacional. Estan 
apareixent nuclis de creació amb 
propostes cada vegada més 
diferents”. Àtic22 va ser la 
resposta a tots aquells projectes 
que juguessin amb el públic i 
fessin de la pobresa de l’espai 
una virtut.

Les sales estan vivint una 
evolució no només en l’oferta sinó 
també en la relació amb el públic i 

l’entorn. La Vilella, per exemple, 
utilitza un sistema de socis i 
aposta per fer xarxa amb el teixit 
associatiu del barri, mentre que 
Àtic22 explota l’atractiu de la 
seva clandestinitat. 

“És important que el teatre 
comenci a ser una experiència 
quotidiana”, afirma Sergio 
Matamala, un dels responsables 
de la Sala FlyHard. Com que 

neixen de la inquietud artística 
d’un col·lectiu, aquestes sales 
solen tenir una línia de 
programació molt més marcada i 
insistent. “Ara pots anar a alguns 
teatres sabent què hi veuràs”, 
comenta Jordi Pérez, director 
artístic de La Vilella. Però no és 
fàcil programar quan vols 

mantenir una identitat pròpia, ja 
que hi entren qüestions 
d’exigència personals i 
col·lectives. “Us heu d’imaginar 
que és casa vostra. A qui 
convides a dormir que no 
coneguis?”, reflexiona Molins.

Quan els recursos econòmics 
són escassos, el principal 
combustible és la il·lusió. Sovint 
els impulsors d’aquestes sales 
s’ocupen de la producció, la 
comunicació, la tresoreria, el 
manteniment de l’espai i un llarg 
etcètera. L’autoexplotació és el 
preu a pagar per mantenir-les 
obertes i “fer un regal a la ciutat”, 
com afirma Pérez. Aconseguir-ne 
la rendibilitat és l’eterna tasca 
pendent: la Sala FlyHard ha 
tingut la sort de portar algunes 
de les seves produccions a grans 
teatres i fer gires, mentre que 
altres sales sobreviuen gràcies a 
les feines que fan fora del seu 
propi espai.

Gran part dels professionals 
que hi treballen ho fan sense 
cobrar o fent-ho molt per sota del 
que els correspondria, 
perpetuant la precarietat del 

sector i resistint en una nova 
realitat a la qual les polítiques 
culturals haurien d’atendre. Tot i 
que la majoria d’aquestes sales 
reben algun tipus de subvenció, 
els seus responsables critiquen 
que els ajuts públics vagin més 
aviat destinats a premiar la 
trajectòria de sales i companyies 
ja establertes i sovint 
acomodades.

Un canvi en la distribució dels 
recursos permetria apostar per 
projectes emergents, però per a 
això caldria que les institucions 
es decidissin per un model 
cultural. “La societat civil 
cultural s’està avançant a la 
política, però en algun moment 
necessitarem una resposta, sols 
no sobreviurem”, lamenta 
Molins. Quant temps durarà la 
resistència i la lluita d’aquests 
teatres per mantenir viva una 
oferta diferent, impensable sense 
la seva tossuderia?

Us heu d’imaginar 
que és casa vostra. 
A qui convides 
a dormir que no 
coneguis?

Raimon Molins, Sergio Matamala i Julio Álvarez us miren des del restaurant Lo Lusitano, de Poblenou. 
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Coordina Andreu Gomila 
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Amb el suport de Codorníu

Teatre de resistència
Són petites, de proximitat, autogestionades i privades. Maria Antolín i David 

Belzunce descobreixen qui hi ha darrere de les sales independents de Barcelona

Maria Antolín. 24 anys. Produeix videoclips a 
Conxita Produccions i és actriu.
David Belzunce. 24 anys. També és actor i aviat 
obrirà SI al Teatre, firma de comunicació teatral.

E
N

R
IC

 M
E
S
T
R

E
S
. 

4
7
 A

N
Y
S

. 
FO

TÒ
G

R
A
F 

I 
P
R

O
FE

S
S

O
R

. 
B

LO
G

A
IR

E
 A

 H
U

M
A
N

S
 O

F 
B

A
R

C
E
LO

N
A
 I
 L

A
LA

LA
B

A
R

C
E
LO

N
A

TU 

MANES 
Aquest número és 

per a tu, fet per tu.  

Tu l’has escrit i  

ens encanta!
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