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En una taula rodona de di-
lluns passat, al Teatre
Gaudí Barcelona, que ha-
via d’analitzar el teatre en
dies de crisi, es constatava
que la majoria de ponents
celebraven l’època esplen-
dorosa de creació i ocupa-
ció de teatres. Satisfacció i
cofoisme inusual en les es-
feres escèniques. De les
poques ombres que es van
trobar, va ser la dificultat
d’allargar temporades els
espectacles que funcio-
nessin (per la seva qualitat
i no únicament per l’èxit a
la taquilla) i la velocitat
amb què es cremaven els
treballs: sovint, dos mesos
d’assaig per poques set-
manes d’explotació en una
sala petita, un cop com-
provat que la gira dels es-
pectacles de les com-
panyies petites pràctica-
ment ha desaparegut.

La falta d’espais ha fet
despertar l’enginy i el risc
als directors que no troben
on mostrar els seus treballs
en el teatre. Pep Tosar insi-
nua que hi ha un públic
que ha quedat orfe pel tan-
cament de locals. Però, en
realitat (amb l’excepció
d’espais vinculats a cen-
tres socials dels esquà-
ters), fa anys que no fan
més que obrir-se espais
nous. El Goya, el Teatre
Gaudí Barcelona, el Teatre
del Raval, el Barcelona
Teatre Musical i les dobles
programacions; d’aquí a
unes setmanes es reobrirà
la Casa de Almería, i la tar-
dor vinent, el Paral·lel;
quan no es potencien les
dobles programacions.
Tant en sales comercials
(Club Capitol) com en sa-
les alternatives (Sala Mun-
taner) o, recentment, la sa-
la privada dedicada als au-
tors, La Villarroel. L’Al-
mazén, un espai que des de
fa una dècada alterna ac-
cions poètiques i populars
amb les escèniques, busca
companys per fer-se gran.
Ho va provar amb el Mu-
seu Marítim i ara alterna
amb el teatre del director
artístic Javier Daulte.

I com respira L’Antic?
Semolina Tomic, ànima de
L’Antic Teatre, no sap sor-
tir del nus burocràtic que
ha de permetre acabar les
obres de reforma. El Con-
sorci per a la Rehabilitació

de Teatres de Barcelona li
va concedir una subvenció
de 197.000 euros per a la
primera fase de reformes,
però ara no troba cap banc
que li vulgui fer una hipo-
teca. L’obra està pràctica-
ment enllestida, però la
subvenció caduca a l’estiu
i ja fa prop d’un mes que

no es troba sortida a l’atzu-
cac. Es deuen, ja, uns
100.000 euros a la cons-
tructora. L’equip de L’An-
tic fa tres mesos que no co-
bra («vivim del que ens
deixen els amics»), i per
ara s’ha decidit traslladar
la programació a l’Adrian-
tic, un local a tocar del Po-

blenou que cedien a artis-
tes gratuïtament i que pa-
gaven amb els ingressos
del bar. El Consorci, per
ara, no troba on moure pe-
ça. Fonts de l’Ajuntament
de Barcelona asseguren
que s’hi trobarà una solu-
ció: «No permetrem que
L’Antic tanqui.» De fet,

aquesta mateixa sala ja ha
rebut un suport moral de la
Fundació Romea, que vol
vehicular-hi una beca
d’investigació (amb l’edi-
ció del resultat d’aquests
tallers).

Però no n’hi ha prou. Fa
poc més d’un any que s’ha
creat l’Associació d’Artis-

tes Escènics: són creadors
de més o menys recorregut
que difícilment entren en
la programació (sempre
amb l’honrosa excepció
dels Radicals Lliure, una
mena de reserva alternati-
va, com defineixen els ma-
teixos programats). Els
membres d’aquesta entitat
estan preocupats perquè la
falta d’espais on actuar ha
dificultat que hi hagi un re-
lleu d’artistes (vinculats a
centres com ara la General
Elèctrica, desapareguda fa
una dècada). Ara, els seus
substituts naturals són els
centres socials dels esquà-
ters (la Makabra, Hamsa,
La Teixidora...), que no te-
nen la legitimitat adminis-
trativa per subsistir. Semo-
lina Tomic es queixava fa
uns dies que la majoria
dels nous creadors més jo-
ves superen la trentena, un
salt generacional que es
notarà en un futur.

Calen molts esforços
per fer funcions en espais
poc convencionals. Com
ara el Naumón, un vaixell
de La Fura dels Baus que,
si no rep un cop de mà de-
cidit, acabarà desballestat.
Però l’aparició i desapari-
ció d’aquestes sales petites
és constant. L’Àrea Tan-
gent, el Teatre de la Riere-
ta, La Cova de les Cultures
la sala Anaglifos o l’im-
pertorbable Teatre Llan-
tiol, entre molts altres. És
una constel·lació que no
s’acaba. El punt de troba-
da són els festivals de no-
ves escenes com el Neo
(que no serà fins al 2010),
el Mapa, el PNRM, Esce-
na Poblenou o els cicles de
teatre físic del Tantaranta-
na, a més dels Radicals
Lliure.

Un capítol a part mereix
la inconcreció de la Sala
Beckett, un espai que té le-
vitant una espasa de Dà-
mocles sobre el cap. És
previsible que hagi de
marxar de Gràcia, però
l’Ajuntament de Barcelo-
na mou peça perquè s’ins-
tal·li en algun dels espais
del Teatre Principal, avui
propietat del Grup Balañà.
L’autoria, ambaixadora
del teatre de casa i català,
té un futur menys incert
que la recerca de directors
a la caça d’un espai on po-
der imprimir la seva perso-
nalitat.

Creadors de llarg recorregut lideren locals nous per trobar un espai en la competitiva cartellera de Barcelona

Vells somnis en refugis nous

● El teatre a Barcelona es troba en estat
d’ebullició. Tot i que hi hagi daltabaixos
d’espectacles (castigats per la taquilla in-
justament, o no) com ara Mortadelo & Fi-
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●  A l’antic saló de la baronessa,
els quadres amb marcs barrocs ca-
llen ara per donar la veu a les pro-
postes que impulsa Pep Tosar a
l’escenari del Círcol Maldà. L’ac-
tor i director reivindica el teatre de
menjador, una nova dimensió amb
el públic. A l’Argentina del corra-
lito es van popularitzar aquests es-
pais, que encara aguanten per una
dosi de romanticisme i algun ex-
trem de falta de liquiditat. Tosar ja
ha advertit que va parlar fa uns me-
sos amb Veronese, i que ell i la se-
va companyia podrien col·laborar-
hi a partir d’aquest març, que tor-
nen al Teatre Lliure.

Tosar diu que se sent desbordat
en aquesta nova i urbana Barcelo-
na. En aquesta ciutat que s’ha po-
sat de moda en els catàlegs de tu-
risme i que la cultura hi fa un joc a

lemón o Mama Medea, els primers mesos
de la temporada aguanten l’embranzida
de l’any rècord anterior. Però molts direc-
tors reivindiquen que no troben espai en la
cartellera. O que volen deixar-hi emprem-

l’entreteniment. S’ha superat la
protesta, el disseny, i s’entra en un
terreny higiènic de màrqueting
profilàctic. Tosar es refugia, ara, al
fons d’aquesta escala noble on al-
tres supervivents en èpoques ante-
riors que també han volgut donar la
seva veu i hi han deixat la pell (ar-
tísticament parlant). Avui, parlar
de teatre en un menjador antic és
remetre’s a l’explosió dramatúrgi-
ca de Buenos Aires. Però si es ras-
ca una mica i s’arriba a la Catalu-
nya del franquisme, els menjadors
eren també un espai de resistència
a la dictadura. Que li ho expliquin a
Brossa i a Mestres Quadreny. I per
Tosar, la sortida digna, la fórmula
per continuar disfrutant com a ac-
tor (acumula 25 anys de professió)
és aquest refugi. Sense quasi es-
tructura, planteja subsistir persua-
dint el públic descol·locat del tea-

tre de distracció amb un carnet de
soci al Círcol Maldà. Com quan
s’afrontava l’edició de la Gran En-
ciclopèdia Catalana per subscrip-
cions. La situació actual convida a
tornar a l’època de la barata, del
bescanvi de bicicletes per cerve-
ses. També s’accepten cessions
gratuïtes: la cinquantena de punts
de llum que envolten el sostre en-
cortinat els hi ha deixat l’equip del
Museu Picasso, fent bona una altra
vegada la camaraderia.

En el món dels entusiastes, els
diners han perdut valor. Ermengol
Passola, un agitador que va impul-
sar la programació cultural a La
Cova del Drac, va morir a principi
d’any. Hi haurà relleu, més Passo-
les? És imprescindible per assegu-
rar l’aventura de Tosar que va del
saló de la baronessa als menjadors
de Veronese, a la catalana.

ta. Les sales alternatives ja no estan ober-
tes com fa uns anys; han fidelitzat els
equips artístics que tenen més empatia
amb el públic. Oriol Broggi, de La Perla
29, va treure’s del barret un espai a la Bi-

blioteca de Catalunya, que ara ja està satu-
rat. Broggi fa anys que busca local. Tam-
bé Toni Albà. Víctor Álvaro obrirà en
breu un espai. Pep Tosar és el capità del
Círcol Maldà. Vells somnis, refugis nous.
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De la baronessa al Veronese

Pep Tosar,a la reinauguració del local recitant Blai Bonet acompanyat al piano. / ORIOL DURAN


