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Escenari|s

L’alternativa
Hiroshima

NURIA CUADRADO

Uns finestrals enormes als laterals
de l’escenari l’inunden de llum; i
les butaques –uns bancs molt
tous– estan adornades amb coi
xins vermells i negres. La sala Hi
roshima ha nascut com una rara
avis de la cartellera teatral barce
lonina. Però, evidentment, la di
ferència va més enllà de les fines
tres i els coixins, per bé que no si
guin gaire freqüents en el paisatge
de qualsevol teatre; la principal
singularitat de la sala rau en la seva
programació, que es nodreix gai
rebé exclusivament del que a qual
sevol d’altra es consideraria una
raresa, una extravagància o una
concessió: nous creadors i nous
llenguatges escènics a la recerca
d’un nou públic.
“No somuna sala de teatre habi

tual”, admet Gaston Core, un ar
gentí amb família uruguaiana i
sang italiana que fa menys de cinc
anys encara s’asseia a les aules de

l’Institut del Teatre. O sigui, que a
ell tampoc no se’l pot considerar
un gestor típic. Però és ell –al cos
tat d’una enigmàtica mecenes el
nomde la qual, pel que sembla, no
es revelarà mai– qui és darrere
d’aquest espaiquevaobrir les por
tes la primavera passada a pocs
metres de l’Apolo i del Paral∙lel i
que, amb només cinc mesos de
programació, ja ha aconseguit fer
se un lloc a les cartelleres i penjar
en més d’una ocasió el cartell de
sold out: ho va fer Ernesto Collado
amb Constructivo poc després la
inauguració, i ho ha tornat a repe
tir Agnès Mateus fa només unes
setmanes ambHostiando aM.
Aquesta aposta decidida per un

públic diferent quebuscaun teatre
diferent els ha portat a dissenyar
arquitectònicament un espai tam
bé inusual (almenys a Barcelo
na, encara que s’assembla a algun
de la cartellera berlinesa). Cons
truït en una antiga fàbrica d’ascen

sors que van reformar totalment,
no només acull una sala de teatre
de 130 localitats, sinó també una
d’altra destinada a concerts (amb
capacitat per a 230 persones, que
començarà a funcionar l’any vi
nent i que acollirà propostes pro
peres a la música electrònica i de

club); i un bar, que obre des de les
sis de la tarda fins a la matinada.
Unadadamés: els camerinos s’han
instal∙lat en un antic refugi de la
Guerra Civil, el Refugi 302 (molt
més petit que el seu veí 307, al car
rerNoude laRambla), que segura
ment només donava servei als ve
ïns de l’immoble.

Gaston Core, que va descobrir
aquest local en les seves anades i
vingudes per Barcelona, que el va
triar després de descartarne d’al
tres al Poblenou i que va seguir la
remodelació a peu d’obra, dia rere
dia, admet que ha construït Hiro
shima com un teatre “a mida”:
“Dels meus interessos, de les me
ves elucubracions, de tot allò que
hi crec...”. Tot i que també a mida
d’un públic que ell està convençut
que existeix: un espectador inqui
et, àvid de sorpreses, ambganes de
conèixer les últimes tendències de
l’escena internacional i que fins
ara no rebia atenció en l’escena te
atral barcelonina.
“És cert que durant anys, des de

les administracions, des dels tea
tres, s’ha treballat per crear públic
i el cert és que s’ha aconseguit; pe
rò s’ha educat un espectador inte
ressat per les dramatúrgies textu
als i per una nova generació d’au
tors catalans”, recordaGaston, que

A dalt, Gaston
Core, director
artístic d’Hiroshi
ma, fotografiat
recentment a
la nova sala del
Poble Sec
MAITE CREU

La programació
es nodreix del que
en altres sales es
consideraria una raresa
o una extravagància

Des de la primavera passada,Hiroshima, una nova sala de teatre
al barri barceloní del Poble Sec, aposta per la creació escènicamés
arriscada, a la recerca també d’un públic poc habitual
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ha decidit emprendre el camí en
direcció contrària i oferir el seu es
cenari “als nous creadors o a
aquells ja consolidats quevolen re
visitar el seu treball”, fugint dels
textos convencionals i buscant for
mes d’expressió noves a través del
cos, dels objectes, de les imatges...
“També–afegeix–hihaunproble
ma de circuit i de vegades sembla
que no es crea cap altre tipus d’es
pectaclesperquènohihaespaison
programarlos”.
Demoment, ell no té cap queixa

pels resultats que ha obtingut el
seu atreviment: la mitjana d’ocu
pació frega el 75 per cent i supera

la del conjunt de teatres de la ciu
tat, que oscil∙la entre el 50 i el 60
per cent, tot i que tampoc no s’han
d’oblidar les reduïdesdimensions i
que els comptes encara no els hi
surten: si poden continuar és grà
cies a aquesta enigmàticamecenes
que s’amaga en les ombres i l’apor
tació de la qual, a més de comple
tar la subvenció de l’Ajuntament
per a les obres de remodelació
(54.000 euros), assumeix les pèr
dues del dia a dia.
QuanGastonCoreparla de refe

rents, li costa de trobarne exem
ples. Allunyat, evidentment, de la
manera que la cartellera del seu
BuenosAiresnatal téd’entendre el
teatre (la que ha enlairat Tolcachir
i Veronese), Hiroshima sí que co
pia la seva aposta per la descentra
lització i per imbricarse en el tei
xit cultural del barri, en el seu cas,
el Poble Sec; i és per aquesta raó,
també, queCore se sent agermanat
amb la madrilenya Zona Kubik.
Durant aquests primers mesos

de feinaaBarcelona, jahaestablert
relacions amb altres espais de la
ciutat, com l’Antic Teatre, Hangar
o el Mercat de les Flors, però en
canvi diu que no se sent part de la
xarxa de teatres alternatius. “Al
ternativa, en teatre, és una paraula
que ha perdut bona part de les se
ves connotacions positives”, apun
ta Gaston, que creu que moltes sa
les barcelonines anomenades al
ternatives simplement es limiten a
copiar els models de les grans in
fraestructures però ambmenys re
cursos. “D’algunamanera les alter
natives han perdut el discurs i, ac
tualment, em sembla molt més
estimulant el treball que es fa a
Temporada Alta, el TNT de Ter
rassa o el festival Salmon delMer
cat de les Flors”, conclou. |

Programació

DeGenet a la Caputxeta
Gaston Core parla de cada
una de les propostes queHi
roshima acollirà en les pro
peres setmanes com si es
tractés d’una pedra preciosa
de valor incalculable queha
gués trobat després de crive
llar tones i tones de propos
tes convencionals. I el cert és
que la seva cartellera és ple
na de noms desconeguts per
aunpúblicque,enpart, faun
vot de confiança en el seu
criteri com a programador
quans’arriscaacompraruna
entrada (que té unpreu infe
rior a l’habitual: entre els
dotze i els setze euros, enca
raquenoapliquendescomp

tes promocionals). Evident
ment, la confiança de l’es
pectador serà necessària,
per exemple, amb el debu
tantAlejandroCuriel i el seu
Bonne, Belle, Douce, un tre
ball que Core va descobrir a
les aules de l’Institut del Te
atre i que està inspirat enLes
criades deGenet. La propos
ta, coméspràcticahabitual a
la sala, només es programa
durantunparelldedies: el5 i
6 de desembre.
Una quarta part, aproxi

madament, de la cartellera
d’Hiroshima es nodreix de
propostes internacionals
comAntiwords (ques’ha po

gut veure aquesta mateixa
setmana, els dies 3 i 4), fir
mat per la parella de txeques
Spitfire, que proposen un
singular espectacle de teatre
físic, amb referències a Vá
clavHavel iBohumilHrabal,
i durant el qual s’arriben a
empassar més de deu litres
de cervesa cada una. I també
Atávico (del 10 al 12 de de
sembre), de la ballarina bra
silera Poliana Lima, que en
aquestacoreografia reflexio
na sobre la violència de les
dictadures.
La nova sala del Poble Sec

també oferirà durant aquest
mes de desembre un cicle de

teatre familiar amb propos
tes molt allunyades d’allò
què convencionalment se
suposa que poden gaudir i
han de consumir elsmés pe
tits. Entre les quals, Le Petit
ChaperonRouge (del 18 al 20
de desembre), una particu
lar versió de la Caputxeta
Vermella, que vesteix xan
dall i es mou al ritme de la
música d’un dj; o un taller,
LiveSoundTracks, liderat pel
músic Jaime L. Pantaleón,
que endinsarà els més petits
en l’universde lesbandes so
noresambl’ajudadesintetit
zadors, loopers i caixes de
ritmes. N.C.

Imatges
d’alguns dels
espectacles
programats a la
sala Hiroshima.
D’esquerra a
dreta i de dalt a
baix: ‘Anti
words’, ‘Bonne,
Belle, Douce,’
‘Menta in
iurmain’,
‘Atávico’ i ‘Le
Petit Chaperon
Rouge’
HIROSHIMA

Malgrat que encara
són deficitaris,
alguns espectacles
ja han penjat el cartell
de ‘sold out’


