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Mishima i Jarabe de Palo  
a la Torre de Bellesguard
Les Nits Gaudí de la Torre de Bellesguard de 
Barcelona acolliran entre juny i setembre els 
concerts d’artistes com Mishima, Jarabe de 
Palo, Andrea Motis i Els Amics de les Arts. El 
festival vol allunyar-se dels formats multitu-
dinaris i aposta per l’exclusivitat amb 47 con-
certs amb un aforament de 300 persones.

Un festival internacional 
d’improvisacions, a BCN
La companyia Planeta Impro organitza l’edi-
ció barcelonina del Festim, el Festival Inter-
nacional d’Improvisació Teatral, al Teatre-
neu. Al llarg de la setmana s’hi podran veure 
diversos espectacles com el Torneig Interna-
cional d’Impro Fighters de dissabte, en què el 
públic crearà el guió i decidirà el guanyador.
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onal i popular pel teatre. Aquesta és 
una de les característiques que 
comparteixen les companyies vives: 
fan teatre pensant en el públic.  

La professionalització dels histò-
rics i els passos cap al gran públic van 
ser, a vegades, traumàtics. “Quan 
vam sortir a l’Un, dos, tres... vam ser 
atacats pel moviment cultural al 
qual suposadament pertanyíem. 
Vam passar de ser una companyia 
d’humor intel·ligent a una compa-
nyia comercial”, recorda Sans. Algu-
na d’aquelles reticències encara 
queden, afirma: “Falta una atenció 
més carinyosa i un reconeixement 
a companyies que han sigut un pilar 
de la cultura catalana”. “Represen-
tem un ventall artístic molt ampli. I 
molts vam crear un estil propi, reco-
negut a nivell internacional. Això 
s’ha reivindicat poc i se n’ha d’estar 
orgullós com a país”, diu Font.  

Bozzo va pel mateix camí: “Les 
companyies dels 70 que han sobre-
viscut són les que van aprendre a ad-
ministrar-se. Si només depens 
d’ajuts, vas de corcoll, perquè les ad-
ministracions funcionen amb uns 
patrons i els seus responsables fluc-
tuen. Has de tenir públic”, diu. Jo-
an Font, però, considera que si l’ad-

ministració “no es fa coresponsable 
de la cultura i tot ha de ser rendible, 
és impossible el joc, el risc, un teatre 
més especial i menys mediàtic”. 
“Sense el suport institucional no 
existirien ni el Cirque du Soleil ni Pi-
na Bausch”, diu.  

És possible el relleu? 
Un llegat incalculable que és 
difícil de deixar en herència 
Si bé la majoria de companyies su-
pervivents dels 70 segueixen creati-
vament actives, i ho estaran a mit-
jà termini, sí que moltes es plante-
gen la recta final de la seva trajec-
tòria. El Tricicle tancarà amb Bits 
les obres de nova creació i farà un 
recull de grans èxits. “Si es pot dir ai-
xí, som una marca i això costa molt 
d’aconseguir. És veritat que seria 
una pena que morís quan pleguem. 
Però de moment segur que continu-
arem fent moltes coses sota aquest 
nom”, diu Carles Sans. Dagoll Da-
gom té corda per dies, tot i que Mi-
quel Periel, un dels tres directors, 
valora jubilar-se. “Dagoll Dagom es-
tà associat als nostres noms, és molt 
difícil de transmetre aquest patri-
moni. Qui el pagaria?”, pregunta 
Bozzo. “Tenim una d’aquelles he-

rències que són més una putada. 
Ens agradaria que la nostra experi-
ència servís, però és difícil trobar re-
lleu per a una història que està en un 
moment de dificultat a tots els ni-
vells –diu Joan Font–. Mantenir to-
ta aquesta infraestructura té un 
cost, però ho fem perquè és la nos-
tra història. Per voler això has d’es-
tar tan boig com nosaltres!”    

Vol-Ras ha intentat els últims 
deu anys aliar-se amb gent jove per 
retroalimentar-se. “No ha funcio-
nat. Sempre han prioritzat l’econo-
mia per davant del teatre i han de-
manat tenir un sou per començar”, 
explica Segalés. Ells transmetran el 
seu llegat per via directa, amb clas-
ses, xerrades i dirigint altres compa-
nyies. L’arxiu i el material pot aca-
bar al Museu de les Arts Escèniques. 
“I els records no els oblidarem mai”, 
diu Segalés, amb un discurs que bar-
reja “tristesa, ràbia i sentiments 
fantàstics”. Tots coincideixen que el 
canvi de cicle portarà coses noves i 
bones, però també que les compa-
nyies joves d’avui –que, com els va 
passar a ells amb la Transició, estan 
naixent en moments polítics con-
vulsos– ho tindran més difícil per 
poder viure del teatre.e
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Seguir vius encara 
que res no sigui  

com abans

L’eclosió del teatre independent de 
finals dels setanta va donar a llum 
unes companyies que de mica en 
mica es convertirien en el pal de 
paller del teatre català i van con-

formar un moviment teatral que, lamentable-
ment, no ha tornat a reeixir. Aquelles companyi-
es han aconseguit sobreviure el final de segle i la 
majoria segueixen a primera línia tres lustres 
després d’entrar al XXI. Això és fer història!  

No obstant, del que representaven aleshores 
en queda poc més que el nom de la companyia 
i uns líders que han perdurat al llarg del temps 
per sobre de les moltes situacions crítiques que 
han viscut. El que en un moment va ser una co-
munió de voluntats i un desafiament artístic 
s’ha transfigurat inevitablement en unes uni-
tats de producció d’espectacles que, més o 
menys, repeteixen uns esquemes artístics se-
guint línies creatives sense gaire risc i adapta-
des al gust comú. Això té a veure lògicament 
amb la maduresa dels artistes, que han passat 
de joveníssims rodamons de fum i espirituosos, 
a relaxats professionals amb aspiracions bur-
geses. I consti que no és una crítica sinó una 
constatació.   

 Qui menys ha canviat en aquest sentit és el 
Tricicle, el millor trident de l’escenari, que ar-
tísticament no ha fallat mai (aventura novaior-
quesa al marge) i pot seguir gaudint de l’èxit 
amb un croissant de crema i filet amb foie. La 
Cubana és Jordi Milán i el seu immens teatre 
popular. A l’altre extrem, Comediants. Ni co-
muna, ni cooperativa: en queda la marca i el di-
rector. D’aquell esperit de la casa de Canet de 
Mar i La Vinya que va enlluernar Maurizio Sca-
parro, que els va fitxar per al Carnaval de Venè-
cia, en queda poc. El tarannà sempre positiu i 
xerraire de l’etern enfant Font. Els Joglars, sen-
se Boadella, han perdut punch.  

La Fura dels Baus ha preservat la marca in-
ternacional guanyada als Jocs Olímpics. Res-
ten cinc dels fundadors. El teatre furero que els 
va situar al mapa teatral és avui residual però 
les troballes de la companyia, com la famosís-
sima xarxa humana, segueixen apareixent en 
els molts esdeveniments. Per contra, dos dels 
directors s’han consagrat amb èxit en l’exqui-
sit món de l’òpera. La història de tots ells s’es-
criu de mica en mica. I de com eren, en tenim 
una prova fefaent al llibre que acaba de publi-
car el director de Dagoll Dagom, Joan Lluís 
Bozzo, sobre els primers temps de la compa-
nyia (ve per trilogia). De fer gires amb esparde-
nyes i furgoneta antediluviana a gestionar dos 
teatres hi va un món!e
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