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Amb el suport de Codorníu

Vas dir que no faries 
Shakespeare i n’hi ha dos.
Se m’han colat dos 
Shakespeare, sí... Tampoc no 
cal ser ortodox. 

És el teu tercer any al Grec i no 
hi dirigeixes cap espectacle...
L’any que ve.

Cada any dius el mateix.
És una cosa relativament 
planificada... Vaig pensar que el 
festival s’havia d’alimentar 
d’altra gent i que el quart any, i el 
que vingués després d’aquí, jo 
faria alguna cosa. 

Deus ser el director d’escena 
més generós 

d’Europa...

No sé si sóc molt generós... 
Potser sóc relativament 
conscient de la situació, de com 
és de difícil tirar endavant els 
projectes. Jo he pogut anar fent i 
no em falta feina. També crec 
que les directrius estètiques del 
festival s’havien de defensar no 
amb els meus espectacles, sinó 
amb la feina d’altra gent.

No te la jugues gaire amb la 
inauguració, amb el 
Wonderland de Gallim Dance.
Una estrena del Grec porta 
moltes històries afegides que 
estan al marge de la qualitat 
estètica de l’espectacle. Així 
que volia obrir el Grec amb un 
espectacle que donés fe de la 
qualitat de tot el festival.

¿El públic veurà les diferències 
que hi ha entre el teatre català i 
el que es fa nord enllà?
Espero que sí... El discurs 
mainstream del teatre català va 
de baixa. Crec. Sobretot si el 
compares amb els discursos 
d’altres teatres europeus, que 
estan plantejant una teatralitat 
molt més viva, més a prop de la 
gent, més moderna. Els nostres 
espectacles estan ancorats en 
un realisme del passat. Teatre 
de museu, teatre de pis, teatre 
poc ambiciós, en el qual sembla 
que pensem més en guardar la 
roba que en nedar. Això, per 
l’art, és fatal, és un problema. 

¿El Grec és un salvavides?
Fa la seva funció: coproduir i fer 

de xarxa de suport del teixit 
creatiu del país. Estem tan 
cardats... No pot ser que no 
puguem dir que la situació 
actual de la cultura catalana és 
patètica. Ho hem de saber dir i 
hem de saber actuar amb 
conseqüència. Sembla que no 
passi res. Vivim una situació 
crítica, de destrucció del teixit 
cultural. 

Què fa, el Grec?
Hem obert una política de 
coproducció enorme. Potser 
m’agradaria fer-ne menys i 
estar-hi més a sobre. 
L’organisme públic ha d’ajudar a 
mantenir un teixit cultural que 
s’està descomposant a una 
velocitat supersònica. Jo tinc 
projectes molt interessants 
damunt la taula que no es poden 
fer enlloc. Els projectes 
interessants, hi són.

Quina obra serà El mestre i 
Margarida o Les tragèdies 
romanes d’enguany?
Potser la nova obra d’Ivo van 
Hove, acabada d’estrenar: The 
fountainhead. És gairebé una 
estrena. Una de les coses que 
hem fet és posar-nos al dia amb 
espectacles que s’han estrenat 
aquesta primavera... També 
crec que el Vader de Peeping 
Tom serà recordat.

El discurs 
‘mainstream’ 
del teatre  
català va de 
baixa, crec

Ramon Simó, patetisme i implicació
El director del festival Grec defensa l’evolució del teatre davant de l’immobilisme 

actual i palesa les nostres limitacions. Andreu Gomila l’interroga
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