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Primera fila    icult
El ressorgiment d’un problema endèmic de l’escena catalana

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

L
a gent del teatre no ha vis-
cut mai una època de va-
ques grasses. I encara menys 
quan els fonaments de l’es-

tat del benestar pateixen constants 
sacsejades. La queixa dels impulsors 
de Llibert, un de tants muntatges del 
nodrit circuit independent, sobre la 
impossibilitat de prorrogar la seva 
aplaudida obra per la falta d’ingres-
sos ha revifat el debat de la sostenibi-
litat de l’ecosistema teatral català. Si 
és elogiat pel talent que pot irradiar, 
també acusa la precarietat per les 
condicions en què sobreviuen molts 
dels protagonistes d’una professió 
vocacional com poques. Fora de l’es-
cenari del TNC, el Lliure o d’un tea-
tre de la productora Focus, per exem-
ple, cau el mateix xàfec que en altres 
sectors laborals. O més.
 Per a Joan Maria Gual, president 
de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya, és un te-
ma intern i extern. «Hi ha una part 
vocacional de la qual s’abusa. Nosal-
tres mateixos generem aquesta au-
toexplotació. Però vaig més enllà del 
teatre. S’ha d’eradicar la precarie-
tat i lluitar contra els xoriços que se 
n’aprofiten», sentencia.
 El problema es manifesta també, 
segons la seva opinió, en pràctiques 
com les del TNC i el festival Grec, en 
col·laboració amb l’Institut del Te-
atre, per generar projectes amb ac-
tors joves a partir de beques. «Adme-
to la bona fe, però no es pot caure en 
aquesta trampa. No és una oportu-
nitat un contracte de 400 euros al 
mes, és un desastre», explica Gual 
després de la creació de la compa-

per al teatre ‘indie’

Mals 
temps 

l’augment de companyies independents no ha anat en 
paral·lel al de la capacitat per acollir les seves produccions

nyia jove del TNC amb «actors llicen-
ciats fa tres o quatre anys» en comp-
tes d’alumnes a punt d’acabar.

SOLUCIÓ DIFÍCIL/ Xavier Albertí, direc-
tor del Teatre Nacional, considera 
que l’ecosistema teatral s’ha muntat 
sobre «un equilibri impossible» pel 
fet que «hi ha molta més producció 
que capacitat per acollir-la», una co-
sa que s’ha agreujat amb el descens 
de recursos públics.
 El director del TNC reconeix que 
no sap «com s’arregla» aquesta si-
tuació de precarietat. Ell mateix la 
va patir, per elecció pròpia puntu-
alitza, quan va dirigir sense cobrar 
Com dir-ho?, de Benet i Jornet, al Te-
atre Almeria. «Em van dir, tenim te-
atre, text, actors implicats, però no 
hi ha recursos. Afortunadament jo 
tenia un sou en una altra banda per 
poder-me guanyar la vida i hi podia 
apostar».
 Toni Casares, responsable de la 
històrica Sala Beckett, coincideix 
amb el diagnòstic de Gual sobre la 
demolició de l’estat del benestar. I 
explica que algunes sales s’han vist 
obligades, en la mesura de les seves 
escasses possibilitats, a ajudar en la 
producció de les moltes companyies 
sorgides els últims 10 anys. En una 
altra època, assenyala, els actors tro-
baven més «opcions professionals» 
de manera individual. «Malgrat que 
ho intentem, no resolem els seus 
problemes», assenyala en el sentit 
d’aquesta delegació no escrita de les 
institucions per les retallades.
 Casares, que ha apostat per com-
panyies innovadores com Sixto Paz, 
afegeix que el talent d’avui és el fruit 
d’una sembra anterior. «Ara ja es de-

FRANCESC CASALS JOSEP GARCIA

Àlex Monner i Marcel Borràs, 
intèrprets de ‘Jo mai’, de Prisamata.

El context de crisi aguditza la precarietat laboral 
d’uns artistes que han viscut sempre a la corda fluixa

‘Pulmons’, de la companyia Sixto Paz 
que aposta per la taquilla inversa.
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tecten símptomes d’empobri-
ment en la diversitat de propos-
tes». I emet una frase lapidària i 
inqüestionable: «És molt difícil 
que el teatre no sigui deficitari, 
però és necessari».
 Entre les noves companyies, 
Prisamata ha irromput al capda-
munt de l’escalafó amb Sé de un lu-
gar i Jo mai. «Agraeixo que s’obri el 
debat, però s’ha d’anar molt aler-
ta amb el victimisme i més en una 
època com aquesta, no de crisi, si-
nó d’estafa social», avisa el seu di-
rector, Iván Morales.

PEDAGOGIA / Adverteix que és ne-
cessària la «creativitat» dins i fora 
de l’escenari sense oblidar que 
«amb crisi o sense no hi haurà 
mai lloc per a tots». Morales tam-
bé recorda que aquests temps 
obliguen a un paper hiperactiu, 
tant per fer «pedagogia de la cul-
tura com a cosa útil» com per can-
viar la mentalitat. «En el teatre in-
dependent estem obligats a ser 
artistes, promotors i inversors al 
mateix temps».
 Bernat Quintana és un actor 
que trepitja el circuit indie, amb 
la companyia Les Antonietes, i 
ara estrenarà amb Josep Maria 
Flotats al TNC. «Anem d’una ban-
da a l’altra. Com deia Anna Liza-
ran, estem pendents que ens llo-
guin. Pots treballar cinc mesos en 
una cosa molt gratificant, però 
també vols ser compensat». I ci-
ta un altre il·lustre per insistir en 
una pedagogia necessària: «S’ha 
d’entendre que, com diu Lluís 
Pasqual, la cultura és la medicina 
de l’ànima». H

DAVID TARRASON

‘Vània’, de Les Antonietes, una de 
les obres revelació de la temporada.

Xavier Albertí
director del tnc

«L’ecosistema viu 
sobre un equilibri 
impossible: hi ha 
més producció 
que capacitat 
per acollir-la»

Joan Maria Gual
sindicat actors i directors

«Un contracte 
de 400 euros al 
mes no és una 
oportunitat, és 
un desastre»

Iván Morales
coMPanyia PrisaMata

«Agraeixo que 
s’obri el debat, 
però s’ha d’anar 
molt alerta amb 
el victimisme»

Mor Bob Hoskins, 
actor tot terreny
3 L’intèrpret britànic va actuar en més de 90 pel·lícules 

BEGOÑA ARCE  
LONDRES  

E
ra baixet, xaparro i calb. Ell 
deia que tenia una cara ro-
dona com un pa de ral. Par-
lava anglès amb l’accent 

cockney de barriada, molt de l’est de 
Londres, tot i que havia nascut a 
West Suffolk, al sud-est d’Angla-
terra. Un físic i un deix apropiats per 
als papers de gàngster, que l’actor 
Bob Hoskins, mort ahir als 71 anys, 
va encarnar sovint a la pantalla. 
Com a gàngster li va arribar el seu 
primer gran èxit en un clàssic del ci-
nema britànic, El llarg Divendres Sant 
(1980). A Mona Lisa (1986), també va 
exercir de brivall amb Michael Cai-
ne. Per aquesta pel·lícula, del direc-
tor Neil Jordan, va rebre el Globus 
d’Or al millor actor, el BAFTA i va ser 
nominat també a un Oscar. Ahir Cai-
ne el recordava com «una de les mi-
llors  persones i dels més bons ac-
tors» amb qui havia treballat. Va ser 
amb la cinta de dibuixos animats 
¿Qui ha enredat en Roger Rabbit? (1998) 
que va aconseguir fama internacio-
nal i un lloc en la indústria de Ho-
llywood. 
 Els crítics  han parlat de Hoskins 
com d’«un actor nat», amb «un ta-
lent natural» i un «carisma innat». La 
seva entrada al món de la interpre-
tació va tenir lloc totalment per at-
zar.  Fill d’una mestra infantil i d’un 
camioner, els problemes de dislè-
xia el van portar a deixar l’escola als 
15 anys i buscar-se la vida amb ofi-
cis d’estar per casa, com a comerci-
ant o  porter al Covent Garden. La se-
va sort va canviar el dia del 1966 en 
què va acompanyar un amic al càs-
ting en un teatre amateur al nord de 
Londres. Després d’anar fent copes 
al bar, esperant la prova, li van pro-
posar llegir un text. Ho va fer d’una 
manera tan convincent, que es va 
emportar el paper. Des de llavors, i al 
llarg de quatre dècades, no li va fal-
tar mai feina, segons deia orgullós.

TOTA MENA DE PERSONATGES / Durant 
anys Hoskins va fer tota mena de per-
sonatges al teatre, de grans clàssics, 
a home empassafoc al circ, o musi-
cals com Guys and dolls. Al Regne Unit 
va actuar amb les troupes teatrals  de 
més prestigi, incloses la Royal Court, 
la Royal Shakespeare Company o el 
Teatre Nacional. El públic britànic el 
va descobrir, no obstant, gràcies a  
una de les famoses sèries en la histò-
ria de la BBC, Pennies from heaven, de 
l’escriptor Dennis Potter, un drama 
musical que barrejava fantasia i rea-
litat i del qual Hoskins va ser prota-
gonista. La sèrie va saltar l’Atlàntic i 

es va convertir en una de les favori-
tes als Estats Units, on el va donar a 
conèixer. 

MUSSOLINI I KHRUSXOV / Al cinema va 
arribar a participar en noranta pel-
lícules, encarnant figures com Beni-
to Mussolini, Nikita Khrusxov , o el 
cap de l’FBI J Edgar Hoover. Amb Ste-
ven Spielberg va treballar a Hook, la 
comèdia de pirates, va fer de nan en 
un film sobre Blancaneu i fins i tot es 
va colar amb un cameo al de les Spice 
Girls, Spice World. 
 L’any 2002 Hoskins va rebre al 
Festival de Sant Sebastià el premi 
Donostia a la seva prolífica trajec-
tòria professional. Un homenatge 
ben merescut, per a algú que sem-
blava donar vida als seus personat-
ges sense cap mena d’esforç.  L’agost 
del 2012 va anunciar la seva retira-
da, revelant  que patia de Parkinson. 
Finalment ha estat una pneumònia 
el que li ha causat la mort. Tenia al 
seu costat la seva família, que ahir 
va agrair els  missatges de respecte i 
d’afecte. H

ADÉU AL PROTAGONISTA DE ‘¿QUI hA ENREDAT EN ROGER RABBIT?’ I ‘SIRENES’ 

El seu paper a ‘Mona 
Lisa’, de Neil Jordan 
li va valer un Globus 
d’Or, un BAFTA i una 
nominació a l’Oscar

33 Bob Hoskins, el 2006, arribant a la gala dels Globus d’Or.
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