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Teatrebarceloní,
accent sudamericà

L’obertura de la sala Hiroshima al Poble Sec se suma
al rosari de teatres barcelonins amb pares del Con Sud

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’
obertura de la
sala Hiroshima
al Poble Sec,
just darrere de
l’Apolo, és tot
un esdeveni

ment. I no només perquè, en vista
del que ha viscut aquests anys la
cartellerabarcelonina,obriruntea
treoscil∙laentrel’atrevimentielmi
racle.EnelcasdelasalaHiroshima,
amésamés, laprogramaciósembla
la d’un teatre públic, amb una
aposta forta per la creació contem
porània, espectacles internacionals
inclosos. I el director artístic de
l’ambiciós projecte ésGastónCore,
unargentí quenoésprecisament el
primer professional del teatre de
Sudamèrica que obre sala aBarce

lona.Diversesonades i raonspolíti
ques, econòmiques, culturals i
sentimentalshanfetqueelConSud
estigui en aquests moments molt
benrepresentatenelteatredelaca
pital catalana: l’uruguaià Ever
Blanchetvafundaridirigeixelstea
tresVersusiGaudíalaDretadel’Ei
xample; l’argentí FernandoGriffell
–d’avis manresans– fa el mateix
amb La Casona, una escola teatral
quevaser tambésalad’exhibició; el
xilè Felipe Cabezas encapçala la
joveníssima Sala Fènix al Raval;
l’argentina Verónica Pallini va cre
ar i dirigeix l’escola i sala teatral
Porta4aGràcia;elsargentinsLucía
Jurjo i Jorge Salinas encapçalen
l’espai pluridisciplinari Cincómo
nosal’EixampleEsquerra,ifinsitot
aMontjuïc hi ha instal∙lada la com
panyiaTeatrode los Sentidos, lide
rada pel colombiàEnriqueVargas i
deprojecciómundial.
Un ampli pont cultural que és

d’anada i tornada. Pallini recorda:
“Margarida Xirgu ja va innovar fa
anysalteatredelRiudelaPlata”.No
va ser l’única: dues de les tres sales
del gran teatre SanMartín de Bue
nosAiresesdiuenavuiCasacuberta
i Cunill Cabanellas. Professionals
quevanajudar a crearun teatrepo
derosíssim que ambnoms comDa

Cultura
La història d’un pont teatral

gis”.Vaarribar inicialment el 2002,
com Felipe Cabezas, que encara és
aquí. “Havia acabat els estudis de
teatre clàssic a Xile, quatre anys de
Stanislavski dur, i un professor em
va recomanar que vingués a Bar
celona per completar la meva for
mació a l’escola de Berty Tovías,
que va formar part de l’inici de Da
goll Dagom i es va formar ambJac
ques Lecoq”. Pensava quedars’hi
dos anys i ja no va marxar. Amb el
tempsvaacabarcreantel2013laSa
la Fènix, especialitzada com ell en
teatre de gest. Quant a Pallini, an
tropòloga i actriu, va arribar amb
una beca i amb el temps vamuntar
Porta 4 perquè “vaig notar, venint
deBuenosAires, on hi ha 400 sales
de teatre, que no teníem gaires es

niel Veronese, Claudio Tolcachir o
Javier Daulte han inspirat aquests
anysunageneraciód’autors idirec
torscatalans.
Però si Veronese o Daulte han

dirigitobres i fins i tot teatresaBar
celona, algunsdels seuscompatrio
tesdelConSuds’haninstal∙lataquíi
hanaconseguitobrir les sevessales,
onpodencrearellsmateixos i exhi
bir el teatre d’altres que els agrada,
sigui el teatre gestual de la Sala
FènixdeFelipeCabezaso ladansa i
lesnoves tecnologiesde lanovaHi
roshima. Per descomptat, el signe
delstempshavolgutqueelsmésve
terans del grup –Blanchet, Griffell,
els Salinas– fugissin aleshores de
les dictadures que fuetejaven els
seus països i acabessin atrapats en
l’efervescènciaculturaldelaBarce
lonadefinalsdelssetantaiprincipis
dels vuitanta. Les noves generaci
ons, Pallini, Cabezas i Core, amb
crisi econòmica o no al seu país,
simplement es van enamorar de
Barcelona.
Griffell recorda que va arribar

l’any 1977 de Buenos Aires. Abans
de venir a Barcelona allà ja hi havia
fundat La Casona de San Telmo.
“Vamvenir al festival de Sitges que
dirigia Ricard Salvat. Volia fer con
tactes per portar alguna producció
aquí. Era l’època de la dictadura a
l’Argentina i aquells dies vanmatar
un amic els militars. Un altre amic
emvadir queno tornés encara. Em
vaigposaraferclassesi38anysdes
prés encara sóc aquí. Hi va influir
tenir família a Manresa, els Grifell,
ambunaefe, i quequanvaigarribar
Barcelona era la capital cultural
d’Espanya.Avuinohoés.Anysdes
prés em vaig animar a obrir La Ca
sona aquí”. Ever Blanchet, nascut a
lafronteraentrel’UruguaiielBrasil
iambparesd’uncostatidel’altre,va
acabar fugint de les dictadures als
dospaïsos,primerdeMontevideoa
PortoAlegre i d’allà, després dede
dicarsea lagestiócultural ipartici
par en un moviment pluridiscipli
nari que barrejava música, teatre i
dansa i que va resultar sospitós per
alsmilitars, vamarxar cap a Barce
lona, on va acabar treballant en el
món de la gestió cultural imés tard
va fundarelVersusTeatre i, ja a co
mençaments de la dècada passada,
el Gaudí. Lucía Jurjo i Jorge Sali
nas,quevanmuntarCincómonosel
1998, també van decidir abandonar
l’Argentinapels seus fills.
En canvi, els més joves simple

ment es van enamorar de la ciutat.
GastónCorediuque“téprestacions
naturals que fan difícil que te’n va

Elsprimersvan
arribar fugintde
dictadures,elsmés
jovesesvanenamorar
deBarcelona

Al bar de la
Hiroshima. D’es
querra a dreta, en
primer pla, Lucía
Jurjo, Gastón Core,
Verónica Pallini i

Fernando Griffell;
situats al darrere, a
l’escala, Felipe
Cabezas i Ever
Blanchet

Una sala d’avantguarda
!La nova sala Hiroshima
està situada al carrer Vilà i
Vilà, darrere del teatre i la
discoteca Apolo, en aquest
Poble Sec que cada vegada
atreu més barcelonins i
estrangers als seus carrers.
I vol aprofitarho a fons. La
seva programació és
d’avantguarda: creació
contemporània, dansa, no
ves tecnologies i el tipus de
teatre que es podria haver
vist en els Radicals Lliure
de l’època d’Àlex Rigola. De
fet alguns dels seus prò
xims espectacles són d’ar
tistes que van passar per
allà, com el Constructivo
d’Ernesto Collado amb
Piero Steiner, o el Fingir, de
Macarena Recuerda i el
Colectivo 96º. A més, incre
ïblement, hi ha artistes
internacionals: aquesta nit
mateix hi actua la contorsi
onista quebequesa Andréa
ne Leclerc amb Cherepaka,
aprofitant que l’artista
anava al festival Sismògraf
d’Olot.
Tota aquesta avantguarda
ja està aconseguint èxit de
públic en aquesta sala que
té cabuda per a 130 especta
dors però amb extrema
comoditat i visió perfecta
de l’escenari. Però Core és
conscient que la proposta
és deficitària fins i tot om
plint cada dia el teatre i per

això la sala Hiroshima dis
posa d’un magnífic bar per
aprofitar al màxim l’efer
vescència de la zona i a més
l’any que ve planeja obrir
també una sala contigua
per a actuacions musicals
d’aforament reduït, unes
230 persones.
Amb tot això pensen qua
drar els números d’un pro
jecte per ara de finança
ment 100% privat que ha
nascut gràcies a una antiga
ballarina barcelonina del
Ballet Experimental de
l’Eixample amb qui ell va
treballar en unmuntatge i
de la qual no vol donar el
nom perquè ella vol roman
dre, diu, en segon pla. Una
ballarina que tenia l’espai
de l’actual Hiroshima, una
antiga fàbrica d’ascensors
que ha necessitat dos anys
obres per aconseguir l’im
pressionant estat actual.
Una sala que ja participarà
aquest any al festival d’es
tiu de la ciutat, el Grec, i
amb la qual Core cerca que
hi hagi una plataforma
d’exhibició per a unes pro
postes de creació contem
porània, per a unes propos
tes i uns llenguatges que no
parteixen d’un text tancat i
que, lamenta, últimament ja
no tenien cap lloc estable
on poderse mostrar a
Barcelona.

JORDI PLAY

La sala Hiroshima uns dies abans d’obrir les seves portes
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#tuitsdecultura
@senyorforns
Albert Forns Periodista i escriptor

Nosaltres som els bons, vosaltres
sou els dolents, i la mateixa visió a
l’altre bàndol. Mala peça al teler.

@esthersabo
Esther Filòloga

Ensmofem de les misèries
amb queixals de xocolata,
i llancem les exigències
als bidons més inflamables.

@lhermoso_
Lara Hermoso Periodista

Es una preciosidad la canción de
Tulsa (y el videoclip, que dirige
Jonás Trueba) youtu.be/
jhXCFUj94c

@alejodorowsky
Alejandro Jodorowsky Artista i escriptor

Tienes la edad que te dan tus pen
samientos, sentimientos y deseos,
no la que te da un calendario

pais escènics de petit format”.
Griffell matisa, però, que en una

altra època hauria estat impossible
que autoritzessin l’obertura
d’aquestes petites sales queperme
tenteatreatotarreuique,aixòsí,es

mantenenfentgransequilibris,“re
sant”, somriu Cabezas, obrintles
moltesvegadesdelmatíalanitcada
dia. Per Fernando Griffell, en un
context de forta precarietat de la
professió, són sales “que són pur
amor, pura feina, pura dedicació, i
que solen donar per malviure o ni
tansolsaixò”.!

Salesbarceloninescom
elVersus,elGaudí,
laFènixoPorta 4
tenenfundadors
deSudamèrica

Una cartellera ambigua
!I, com veieu, amb la pers
pectiva que dóna conèixer a
fons una altra realitat tea
tral, les propostes de la
cartellera barcelonina? No
hi ha gaire acord. Segons
Verónica Pallini “el teatre
barceloní està arriscant, és
a dir, s’està allunyant de
reproduir un sistema con
vencionalment correcte i
està apostant per noves
plataformes escèniques”,
però segons Gastón Core és
evident que en els últims
anys s’ha descuidat el buit
que intenta omplir la sala
Hiroshima ara en l’àmbit de
la creació contemporània i
els nous llenguatges escè
nics. La majoria coincidei
xen a assenyalar, això sí, el

gran moment pel qual passa
la dramatúrgia catalana, un
camp en el qual creuen que
s’ha fet molt bona feina
aquests anys, i en el qual
Ever Blanchet sens dubte
ha tingut el seu paper im
pulsant nous dramaturgs
des de les seves sales. Un
Blanchet que de totes ma
neres també assenyala que
s’ha perdut una mica en els
últims anys l’espai per a la
creació contemporània a la
ciutat, apostant de manera
habitual per fórmules més
convencionals, pel teatre de
text. I que de qualsevol
manera creu que la cartelle
ra actual té el repte més
urgent d’incorporar els
espectadors més joves.
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