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mulada”, diu Morales. “Hi ha com-
panyies que hem tirat per l’autar-
quia, hem aixecat projectes amb un 
esclop i una espardenya, i pel camí 
hem après molt en producció, dis-
tribució, màrqueting, i no sempre 
ho hem compartit”, afegeix.  

Maneres de sacsejar el sistema 
Com es gestionen les contractaci-
ons? Quant es pot demanar de ta-
quilla? Com es mouen les xarxes so-
cials? Com es pot atreure més pú-
blic? Són preguntes pràctiques que 
s’han plantejat, i una de les conclu-
sions clares és que l’atractiu dels in-
dependents és que fan “teatre arte-

sanal, per amor a l’art, molt cuidat 
–diu Llàtzer Garcia, d’Arcàdia–. No 
esperem ajut institucional ni que les 
sales ens portin públic a veure 
l’obra”. Per treure més suc a aquest 
“teatre de proximitat” han creat la 
T-5, una targeta que incentiva que 
el públic circuli per diferents obres, 
on les companyies els oferiran un 
regal, que la majoria de vegades es 
concreta en una xerrada postfunció, 
un Trivial sobre l’obra o una copa 
amb l’equip. “Un postfunció dóna 
elements perquè el públic tingui 
una experiència més enriquidora i 
alhora ajuda a vehicular el boca-
orella. Gastem zero en publicitat i 

les xarxes no ho són tot: necessitem 
que la gent passi el testimoni”, afir-
ma Roca.  

Amb Sixto Paz ja van trencar es-
quemes proposant la taquilla inver-
sa. Ara s’han inventat –amb apli in-
closa– una lliga de teatre, un joc per 
equips en quatre jornades teatrals. 
L’objectiu és tant crear nou públic 
com que hi hagi un flux d’especta-
dors entre les obres que compartei-
xen filosofia. N’hi ha que tenen la in-
tuïció, com Morales, que hi ha “un 
públic que pot sentir-se identificat 
amb unes experiències culturals 
menys aburgesades, que busca un 
teatre més horitzontal, cooperatiu, 

Les companyies joves 
es mobilitzen  

Creix el nombre de petites companyies teatrals i s’alien, per primera vegada, 
per atreure públic a les sales: han creat una lliga de teatre i una targeta T-5   

No existeix un cens de companyies 
de teatre en actiu, però només cal 
mirar la cartellera teatral de les úl-
times temporades per observar que 
cada any apareixen grups nous i que 
un gran nombre de propostes són 
generades per aquestes companyi-
es joves. La majoria són estructures 
precàries, però el rigor, l’entrega i la 
professionalitat està fora de dubte. 
Ho poden avalar les sales petites, el 
seu hàbitat natural, on han crescut 
companyies com Arcàdia, Les Anto-
nietes, Sixto Paz, Prisamata, La So-
litària, els discursos tan singulars de 
La Calòrica, Projecte NISU, Indi-
Gest, La Virgueria, les novíssimes 
La Mandona, Els McGregor, La Pe-
leona o els veterans Els Pirates, que 
ara fins i tot gestionen una sala, el 
Círcol Maldà, i un llarg etcètera. 

Aquesta efervescència, que ja es 
palpava en els darrers anys, ha aflo-
rat els últims mesos en reunions as-
sembleàries obertes a tothom que 
han donat resultats concrets: la cre-
ació d’una targeta T-5 que proposa 
al públic un circuit teatral per dife-
rents sales i una lliga de teatre per 
competir i jugar a més de veure la 
funció tradicional.  

La llibertat de ser el teu amo 
La “febre de les companyies”, com 
en diu Sara Espígul, que acaba de 
constituir La Mandona amb dues ac-
trius més, pot tenir a veure amb “els 
pocs diners, la poca feina i les poques 
ofertes” que existeixen. “N’és un 
símptoma –afegeix Ivan Morales, de 
Prisamata–. Per fer les coses d’una 
manera precària amb uns altres 
amos, serem els nostres caps i més 
lliures. No esperem que ens ajudin 
i ens diguin com ho hem de fer. És un 
virus que s’ha estès”, adverteix. La 
llibertat creativa i el discurs propi és 
l’altre gran al·licient per engegar 
companyia pròpia i mantenir-la, si 
bé els integrants hi entren i en sur-
ten tranquil·lament per a altres fei-
nes. “Recuperem la tradició del te-
atre de companyia catalana, perquè 
durant una època s’havia potenciat 
el teatre de signatura, on destacava 
un talent, fos el director o un actor. 
Ara vivim un moment en què la su-
pervivència passa per la col·labora-
ció”, exposa Morales.  

Som en l’era de les companyies 
promíscues. I d’aquí que el contac-
te entre elles sorgís de manera natu-
ral, per la complicitat dels artistes. 
“Vam adonar-nos que podíem reco-
manar-nos els uns als altres encara 
que treballessim en sales diferents”, 
explica Pau Roca, de Sixto Paz. La 
idea ha anat més enllà i ja se cele-
bren trobades periòdiques en què, 
essencialment, les companyies 
comparteixen “l’experiència acu-
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Semblances  
“Fem teatre 
artesanal, per 
amor a l’art, 
molt cuidat”, 
defineix 
Llàtzer Garcia
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El programa de cultura del canal 33 Ànima va 

reunir 25 companyies a la Sala Beckett. Dilluns 
s’emetrà la segona part del reportatge. PERE TORDERA 
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5 Per primera vegada –ha-
via estat molt reivindicat– 
una dona serà protagonis-
ta. Es tracta de la Captain 
Marvel. S’estrena el 2018.

PER PRIMERA 
VEGADA,  
UNA DONA 
‘CAPTAIN MARVEL’

NOVETATS 
DE MARVEL 

Chadwick Boseman serà 
el primer protagonista de 
color d’un film de Marvel. 
Serà l’heroi de Black 
Panther. S’estrena el 2017.

EL PRIMER 
PROTAGONISTA 
NEGRE DE MARVEL
‘BLACK PANTHER’
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i l’està trobant”. “S’ha de fer menys 
victimisme i canviar els discursos 
per connectar amb el públic –apun-
ta Roca–, tant en els temes com en 
la manera de relacionar-nos-hi”.  

El repte: treballar amb dignitat 
Les trobades també poden tenir una 
altra utilitat: marcar uns estàndards 
de funcionament del sector i fins i 
tot ajudar a fer pressió per aconse-
guir unes condicions més justes. 
“Que et programin és relativament 
fàcil, però necessitem uns mínims, 
que no tot el risc sigui de les com-
panyies. De vegades t’emportes no-
més el 40% de la taquilla o et resten 
un 20% per publicitat i al ticketing”, 
critica Garcia. “L’energia que gene-
ren aquestes companyies s’ha de ca-
nalitzar i fer digna. I hem d’apren-
dre a fer sostenibles les nostres pro-
duccions”, apunta Morales. “Nosal-
tres hi hem posat diners i anirem a 
taquilla –exemplifica Espígul–. El 
que en traguem, ho hem de dividir 
entre 20 persones. Hem d’aconse-
guir omplir dues setmanes i esperar 
el boca-orella. Si surt bé, és un or-
gull; si no, una patacada”. “Si estàs 
subvencionat, potser no t’hi va la vi-
da, però si nosaltres no omplim la 
sala, hem de tancar la paradeta”, 
conclou Roca.e

 Krystian Lupa tira una 
“bomba atòmica” a la burgesia

món polític”, assenyala Lupa. El dra-
maturg polonès reconeix que té una 
relació molt intensa amb Bernhard: 
“M’ha contagiat. És com una malal-
tia. Llegint Bernhard tinc la sensació 
que són vivències pròpies. M’és molt 
difícil escapar de les seves urpes. Sóc 
la seva víctima, el seu presoner”, as-
segura somrient. Amb ell ha tingut 
experiències peculiars: “Vaig llegir 
Extinció un parell de vegades i vaig 
pensar que ja ho sabia tot. Però a la 
tercera lectura vaig veure coses no-
ves. I vaig pensar que quan tornava 
el llibre a la biblioteca, Bernhard hi 
afegia més detalls”. 

No és la primera vegada que Lupa 
porta el seu treball a Catalunya. Va 
desembarcar al Grec el 2002, preci-
sament amb Extinció, una obra de 7 
hores i 24 actors. Tres anys més tard, 
hi portava Els germans Karamàzov i 
l’any següent Ritter, Dene, Voss. Al 
Temporada Alta també s’han vist El 
forn de calç, Les presidentes, Persona: 
Marilyn i Waiting Room. Tala, com la 
majoria de les seves obres, no és con-
vencional ni en el contingut ni en el 
format. Dura quatre hores. “No puc 
explicar la transformació d’una per-
sona amb menys temps”, argumenta. 
Confia, però, en el públic català. “No 
sé per què les meves obres no funcio-
nen ni a Alemanya ni a Àustria. Però 
sí a França i Rússia. Quan vaig estre-
nar a Barcelona Extinció –diu–, tenia 
por de com ho rebria el públic, però 
vaig tenir un impacte eufòric. El sen-
tit de l’humor i de l’absurd del públic 
català és especial. Accepta bé tot el 
que és experimental i arriscat”.e

El director teatral Krystian Lupa torna a Catalunya amb Tala. FRANCESC MELCION

Temporada Alta estrena ‘Tala’ de Thomas Bernhard

 “Krystian Lupa ens ha ensenyat Tho-
mas Bernhard d’una manera dife-
rent. Converteix les seves obres en 
bombes atòmiques”, assegurava ahir 
el director del festival Temporada Al-
ta, Salvador Sunyer. La versió que el 
director teatral polonès ha fet de Ta-
la, una de les novel·les més polèmi-
ques de Bernhard, es podrà veure 
aquest divendres i dissabte a El Canal 
de Salt. Molt pocs l’han vist: es va es-
trenar el 18 d’octubre passat, només 
fa deu dies, a Polònia.  

L’obra de Thomas Bernhard té 
apunts autobiogràfics: narra el retorn 
a Viena d’un escriptor que es retro-
ba amb els seus amics de joventut, 
uns artistes que han renunciat a la se-
va independència. El motiu és l’en-
terrament d’una amiga, actriu i balla-
rina, que s’ha suïcidat. Tala té tants 
elements reals que quan es va publi-
car, Bernhard va ser demandat per di-
famació. El protagonista, l’alter ego 
de Bernhard, es diu Thomas. L’actriu 
que després de caure en l’alcoholisme 
decideix suïcidar-se, Joana Tala, és 
en realitat la coreògrafa Joana Thul. 
I l’aristòcrata Auerberger és el com-
positor Gerhard Lampersberg.  

“Tala mostra un grup artístic que 
es mou a l’entorn de Lampersberg, 
que n’és com el guru. Bernhard en va 
formar part en els seus inicis. Quan 
els retroba s’adona que són cadàvers 
artístics. S’han prostituït. Tenen unes 
relacions no gaire correctes amb el 
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“M’és molt 
difícil escapar 
de les urpes 
de Bernhard”, 
diu el director 
polonès

Reacció 
“El públic 
català 
accepta  
el que és 
experimental 
i arriscat”

El repte  
de trobar 

l’espectador actiu

●● L’alternativa. No sé si algun cap de 
màrqueting o jove emprenedor ha in-
tentat vendre gelats al pol Nord o 
abrics de pell al tròpic, però el que és 
segur és que fa un any podíem comprar 
una pastanaga per entrar al teatre de 
Bescanó i ahir una companyia madri-
lenya anunciava que vendrà revistes 
porno (gravades amb el 4% d’IVA) i re-
galarà entrades per anar al teatre (21% 
d’IVA). El món globalitzat obliga tots 
els sectors a reinventar-se utilitzant 
eines que capgiren les convencions del 
tràfic mercantil. El teatre no ho té fà-
cil per moure’s en una societat cada ve-
gada més virtual. El naixement de les 
sales alternatives, ara fa trenta anys, va 
ser una resposta de la gent que no vo-
lia fer un teatre amb un model mera-
ment mercantilista de producció i ex-
hibició d’arts escèniques, monopolit-
zat pels teatres comercials de gran o 
mitjà format i que tendeixen a fer unes 
programacions en què l’intercanvi 
amb l’espectador passa per l’entrete-
niment. Les alternatives feien i fan de 
la producció pròpia un dels eixos de la 
seva existència, però ara no tenen els 
recursos necessaris per fer-hi front i 
en conseqüència han optat, amb sen-
satesa, per les coproduccions amb les 
petites i joves companyies que, mal-
grat la misèria de l’ofici, s’entesten a 
fer teatre i que molt sovint es conver-
teixen en les sorpreses artístiques de 
la temporada. El seu repte és aconse-
guir l’atenció d’un públic distret i poc 
acostumat a relacionar-se amb emoci-
ons que no vinguin empaquetades i 
amb garantia de satisfacció.  

● Innovació. El sistema de la taqui-
lla inversa tracta l’espectador com a 
ésser humà intel·ligent (al contrari 
que l’abundant porqueria televisiva) 
i deixa la valoració de la feina a les se-
ves mans. A més, esclar, de permetre 
que un nucli important de públic amb 
pocs recursos pugui assistir a les fun-
cions. La nova lliga de teatre promo-
guda per companyies i sales a Barcelo-
na té de positiu que reforça aquest vin-
cle entre l’espectador i el teatre, do-
nant-li una visibilitat diferent i 
modificant el sentit ritual de les arts 
escèniques. Amb el mateix objectiu cal 
valorar també l’empenta a les associ-
acions d’espectadors (com la de la Per-
la 29) i les escoles d’espectadors. Un 
conjunt de mesures que donen valor a 
l’art dramàtic.e

Opinió

CRÍTIC TEATRAL 
SANTI FONDEVILA

Els inhumans són una ra-
ça d’àliens amb superpo-
ders que viuen amagats 
dels humans a la Terra. 
L’estrena serà el 2018.

ELS ÀLIENS 
TINDRAN EL SEU 
PROPI FILM
‘INHUMANS’

A la nova entrega de Cap-
tain America: Civil War, el 
Venjador s’enfrontarà al 
seu antic aliat, Iron Man. 
S’estrena el 2016.

EL CAPITÀ 
AMÈRICA VERSUS 
IRON MAN
‘CAPITÀ AMÈRICA 3’

Els Venjadors 3 seran dos 
films: Infinity War Part I, 
que s’estrena el maig del 
2018, i Infinity War Part 
II, que s’estrena el 2019.

‘ELS VENJADORS 3’ 
SERAN DUES 
PEL·LÍCULES
‘INFINITY WAR’ 


