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que, curiosament, ens van arribar de
Madrid, d’undirector general de teatre
company universitari i amic de Salva
dor Espriu, i el van muntar després de
llargues i apassionades discussions a
favor (jo mateix) i en contra (Jaume
Melendres, del PSUC), a l’edifici dels
Sindicats, a la Via Laietana, unes dis
cussions fins a altes hores de lamatina
da. En certamanera, en aquell Grec del
1976podriahaver començat unadeter
minada concepció del teatre, entre
públic i llibertari, però la cosa no va
passar d’allà.
Després hi ha la creació del Lliure,

que neix sent una cooperativa però
amb“vocacióde teatrepúblic”, seguint
els estatuts fundacionals del Piccolo
milanès. Seria molt interessant seguir
la trajectòria del Lliure, no la de la car
tellera, sinó la interna, fins a arribar al
projecte de “la ciutat del Teatre”, a
Montjuïc –que l’alcalde Maragall va
encarregar a Lluís Pasqual, i la possibi
litat que el Lliure es converteixi en el
teatre “municipal” de Barcelona. Quan
jo vaig ser membre del patronat de la
Fundació Teatre Lliure, nomenat per
Fabià Puigserver, el tema del Lliure
com a teatre públic, real i no vocacio
nal, eraun temapermanent, ambparti
daris i contraris a aquesta idea.
Un altre tema la mar d’interessant i

sobre el qual no hi ha cap estudi politi
coteatral és el del Teatre Nacional de
Catalunya, el teatrequeel governPujol
encarrega a Josep Maria Flotats, “el
català de la Comédie Française”. Exis
teixun llibret escrit perFlotats i famili
arment conegut com el Rapport Flo
tats en què el còmic ens explica com
veu el seu teatre: “Els carrers de la ciu
tat”, escriu Floti, “hauran de convergir
vers el Nacional, els habitants del barri
hi viuran als voltants, a través d’ell,
com la font i l’església del poble”. Clo
chemerle? El Rapport Flotats, per sort
o per desgràcia, amb prou feines va
suscitar al seu diamitja dotzena de co
mentaris d’escàs o nul interès entre els
intel∙lectuals i la professió teatral
d’aquest país, a excepció d’un brillant i
intel∙ligent article (“Escena”, juny/ju
liol del 1990) de Joan Borrell, que va
ser professor del cèlebre departament
de Filosofia de la Universitat de París
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El Teatre Nacional de Catalunya, una obra que el govern de Jordi Pujol va encarregar a JosepMaria Flotats

Fa un parell de setmanes vaig
escriure una terrassa en què
explicava que ja no vaig al tea
tre. “No vaig al teatre”, deia,

“perquè excepte en comptadíssimes
excepcions ja no surto de nit”. Doncs
bé, arran d’aquella terrassa em va tru
car un vell amic, editor, i em va propo
sar que escrigués en un llibre la meva
experiència com a crític teatral, com a
algú que a més d’haver vist molt de
teatre tenia una idea de com havia de
ser el teatre en aquest fantàstic país.
Dit amb unes altres paraules: la meva
lluita per un teatre barceloní o català,
que a la meva terrassa jo identificava
amb el Lliure, el Lliure de Gràcia, nas
cut el 1976. No és la primera vegada
que em fan una proposició semblant,
però si bé confesso que de vegades
m’ha temptat la idea, sóc conscient que

no l’escriurémai. Perquè?Permandra.
Mentre dinava amb el meu amic,

l’editor, i després de confessar la meva
escandalosa mandra li vaig dir que la
seva proposta d’escriure un llibre so
bre el teatre en aquest país des de, po
sem, elGrecdel 1976 fins avui, emsem
blava molt encertada. Segons la meva
opinió, es tracta d’un llibre inèdit i que
s’hauria d’escriure. Si no com una llui
ta personal, comemvaig plantejar jo el
teatre en elsmeus anysde crític, de crí
tic implicat en una determinada idea
del teatre públic –el Lliure, no s’oblidi,
va néixer “amb vocació de teatre pú
blic”– , comun assaig, una investigació
sobre les opcions del teatre català, des
de la transició fins als nostres dies.
L’inici, el Grec del 1976, no l’he esco

llit per casualitat. El Grec del 1976 va
ser elGrecde laprofessió, va ser la gent
del teatre la que va aixecar aquellGrec,
que després el primer Ajuntament de
mocràtic va fer seu sense serho.El van
muntar amb unes quantes pessetes

VIII (Vincennes), que desmuntava pe
ça a peça i desqualificava el muntatge
de l’actor.
Feia falta unTeatreNacional a finals

del segle XX? Els teatres nacionals eu
ropeus són del XIX. “El teatre de tots”,
deia Flotats del seu teatre. De tots? Si
així fos, com és que la proposta d’edifi
car un teatrenacional no es vaportar al
Parlament per ser assumida per tots?
Com és que no se’n va demanar l’opi
nió a la professió per ser assumida per
tots? I, comésqueel projectede l’edifi
ci nova ser assignatmitjançantuncon
curs públic?
Un altre tema interessant per desen

volupar en aquest llibre que no escriu
ré mai però que algun dia m’agradaria
llegir, és un projecte de descentralitza
ció teatral que el president Tarradellas
va encarregar aunhomede teatre i que

es troba –poca cosamés d’unes setanta
quartilles– a l’arxiu Tarradellas, a Po
blet. En aquest projecte es potencia el
teatre a Girona, Tarragona i Lleida,
creant centres dramàtics –teatre, esco
la teatral, investigació...– a càrrec de
companyies estables: Joglars, Comedi
ants, Fura dels Baus..., com a la França
de finals dels quaranta i principis dels
cinquanta. No s’ha d’oblidar que
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona
(ADB), primer intent, tímid intent de
teatre públic a escala nacional, ja s’ha
via interessat per això i havia sol∙licitat
la col∙laboració del llavors director del
Grenier de Tolosa de Llenguadoc.
Hi ha, esclar, molts més temes que

ben tractats, ben estudiats, podriendo
narnos una imatge de la política tea
tral d’aquest país. Una política inexis
tent, somiada o fracassada. Un llibre
que, insisteixo, m’agradaria llegir i que
potser algun dia escriurà un avui jove
periodista o un alumne de l’Institut del
Teatre.

LA TERRASSA JOAN DE SAGARRA

La Sagrera
s’eternitza

La junta constructora de la Sa
grada Família ha ratificat
aquesta setmana la data d’aca
bament del temple gaudinià. Si

no sorgeixen obstacles de caràcter ad
ministratiu –atenció al paper de l’Ajun
tament de Barcelona en el procés d’ex
propiacions necessari per traçar el
passeig que ha de connectar la Diagonal
amb la façana de la Glòria–, el 2026 veu
rem l’acabament d’unes obres iniciades
el 1882 amb l’acte simbòlic de col∙loca
ció de la primera pedra. Hauran trans
corregut 144 anys, un temps raonable si
es compara amb el que es va necessitar
per edificar les grans catedrals.
També fa escassos dies, la ministra de

Foment, Ana Pastor, ha marcat la inau
guració de l’estació intermodal de la Sa
grera per al 2020. L’experiència dels
últims vint anys ens obliga, no obstant
això, a qüestionar aquesta previsió tan
optimista. Els plans ferroviaris dels anys
seixanta ja dibuixaven un sistema amb
dues grans estacions a la ciutat deBarce
lona, una a Sants –inaugurada el 1979– i
una altra a la Sagrera. Les indecisions, la
falta de voluntat i el regateig partidista
de les tres administracions implicades
en aquest projecte, que hauria de servir
una vegada per sempre per cosir la més
profunda de les ferides urbanes que
continuen supurant a la capital catalana,
han anat retardant una obra que, des de
fa molt de temps, avança a batzegades i
que, per no tenir, encara no té ni resolt el
seu finançament.
El nou govern municipal ha reaccio

nat amb evident malestar a la licitació
per Foment del projecte constructiu de
l’estació, de què es va assabentar quan ja
havia estat publicada al Butlletí Oficial
de l’Estat, una altra mostra de la total
desconnexió entre l’Ajuntament i el mi
nisteri. El Consistori exigeix, com és lò

gic, participar en l’enèsim redisseny
d’aquesta instal∙lació i reclama al gestor
d’infraestructures ferroviàries, Adif,
que mobilitzi el pressupost compromès
en aquesta gran obra. L’equip de l’al
caldessa Colau rebutja que una part im
portant del finançament procedeixi de
les plusvàlues generades per l’explo
tació de superfícies comercials a la ma
teixa estació i el seu entorn, cosa a què
l’Estat –sigui qui sigui qui governi aMa
drid després del 20D– difícilment
renunciarà. Creure que una infraestruc
tura de la magnitud de la Sagrera pot
acabarse sense una forta injecció de ca
pital privat és creure en els Reis d’Ori
ent, el Pare Noel i el tió alhora. Així
doncs, molt em temo que ens dirigim
cap a un carreró de difícil sortida. No se
ria estrany que abans veiéssim acabada
la Sagrada Família.
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Zona d’obres a la Sagrera

El Grec del 1976 va ser
el Grec de la professió,
va ser la gent de teatre
qui el va aixecar

Feia falta un Teatre
Nacional a finals del segle
XX? Els teatres nacionals
europeus són del XIX


