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Últim acte a la sala Artenbrut 

• Una funció especial d''Actes indecents' va ser el preludi de l'imminent tancament del teatre

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

"Aquest teatre és com un amor que, quan se'n va, s'emporta un tros del teu cor". Així, amb aquest
rampell líric, es va acomiadar un emocionat Josep Costa del teatre Artenbrut al final de la funció
especial de dilluns passat a la nit. La sala tancarà les seves portes definitivament diumenge que ve,
però Costa, actor, director i responsable artístic del teatre en els últims quatre anys, va voler programar
aquella nit una representació especial per a professionals i mitjans de comunicació, de l'obra Actes
indecents, que recull el procés i condemna d'Oscar Wilde per la seva condició d'homosexual a
l'Anglaterra victoriana.

Es va omplir la sala de Gràcia, inaugurada ara fa 10 anys amb l'impuls de Mercè Anglès i Joan Raja
principalment, i els assistents van respondre amb fortes ovacions durant diversos minuts a l'acabar la
funció, amb els 12 actors a l'escenari acompanyant Josep Costa. Entre el públic hi havia cares
conegudes, com les dels actors José María Pou, Mingo Ràfols, Santi Ricard i Ivan Labanda i gestors
com Pere Piñol i Frederic Roda, president de la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya.
L'eloqüència d'algunes absències va ser molt comentada; no es van veure representants d'altres sales
alternatives, ni els propietaris del local que ara el venen per construir- hi pisos ni els responsables de la
política teatral de la ciutat.

Josep Costa, a qui se li va mig tallar la veu en alguns moments, va assenyalar que no era hora de
discursos i que agraïa el suport de molts i la presència dels que aquella nit eren al seu davant.
Precisament l'últim espectacle sobre Wilde està tenint una magnífica resposta per part del públic, de
manera que se n'han programat dues funcions més, a les 23 hores, divendres i dissabte vinents.

Les parets del passadís que uneix el bar amb la porta d'entrada de la sala són plenes de comentaris
d'espectadors, escrits aquests dies després de veure la representació. "Aquí hi vaig deixar la
ingenuïtat", apunta un. "Han sigut 10 anys plens d'emocions, sentiments i cultura. Gràcies,
Artenbrut", diu un altre. "...I ara, ¿on aniré?", es pregunta un tercer.

POLÍTICS I INVERSORS
Alguns missatges són més directes: "Els polítics, a cagar a la via... i els inversors, també". I aquest
altre: "Pisos més bonics quedarien a la plaça de Sant Jaume. ¡Que enderroquin l'ajuntament i la
Generalitat". I com a culminació, aquest feliç pensament: "Ara em ve a la memòria Tagore: 'Guarda
per als amics les coses petites, les grans són per a tothom'".

Artenbrut va néixer el 15 de desembre del 1993 i baixarà el seu últim teló el pròxim dia 9. Deu llargs
anys de vida, amb moltes històries, "alegres i amargues", en paraules d'un actor de repartiment que va
passar pel seu escenari. Molts noms, actors i autors ben coneguts avui del públic, van passar per
aquesta sala de 100 butaques: Ferran Madico, Calixto Bieito, Xavier Albertí, Ricard Salvat, Magda Puyo,
Mingo Ràfols, Rosa Novell, Mercè Arànega, Lluís Soler, Lurdes Barba, Sanchis Sinisterra... I Harold
Pinter, Shakespeare, Jean Genet i un molt llarg etcètera.
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