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Barcelona, sense teatrederisc
La ciutat ha deixat de banda durant la crisi la creació més innovadora

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Es diumenge i hora de di
nar. El lloc, el jardí d’un
restaurantde laPujadade
laMercèdeGirona.Hiha

algunestapesiunbonviperalatro
bada informal entre els artistes que

han participat en la Setmana de la
CreacióContemporàniadelfestival
TemporadaAltaielsprogramadors
de tot elmón interessats en els seus
espectacles. També hi ha premsa.
Les xerrades es multipliquen i
s’animen. I un tema es torna recur
rententreelsartistesques’hand’in
ternacionalitzar en aquest dinar: la

radical manca d’espais a Barcelona
permostrar les sevescreacions,per
mostrar el teatre més innovador.
Un teatre que no neix al teclat de
l’ordinador d’un autor sinó a la sala
d’assajos, i enquèel textésuncom
ponentmés al costat de la dansa, el
vídeo o la música. Un teatre amb
noms com Carles Santos, Roger

Cultura
El panorama escènic de la capital catalana

Una escena d’A house in Asia, de l’Agrupación Señor Serrano, companyia catalana que va obtenir el Lleó de Plata a la passada Biennal de Teatre de Venècia

Bernat, Angélica Liddell o Agrupa
ción Señor Serrano, l’experimenta
ciódelsqualsacabaajudant aavan
çarel teatremésconvencional.
En preguntar al sector, tothom

ho reconeix: ara per ara amb prou
feineshihaespaisaBarcelonapera
lesobresdecreaciócontemporània
no textual: bàsicament l’Antic Tea

tre i la Sala Hiroshima, també al
Mercatde lesFlors i alGrec. I final
ment les institucions comencen a
prendremesuresmésomenystími
dament: el Teatre Nacional que di
rigeix Xavier Albertí intenta obrir
una finestra a aquesta creació i La
Seca, que dirigeix Hermann Bon
nín, qui sempre ha apostat per
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els agradaria poder veure més els
seus fills. Segons la seva opinió, la
creació contemporània menys ba
sada en el text està avui molt dei
xadadebandaalacapitalcatalana.I
faunsanysnoeraaixí. “Encomptes
de normalitzarnos i exhibir tota
l’amplitud del nostre panorama
creatiu, cada vegada es redueix
més, es delimita a un cert tipus de
propostes”, adverteix. I diu que
aquestes expectatives s’han acabat
notant, perquè en l’actual boom de
companyies joves la majoria, com
que saben el que busquen els tea

aquest teatre, ha proposat a l’ajun
tamentdeBarcelonadetornarace
lebrar elNEO.Un festival dedicat a
la innovació escènicaqueen la seva
darreraedició,el2012,vaserimpul
sat per l’Institut delTeatre, elMer
catde lesFlors, elTeatreLliure iLa
Seca. I que vamorir durant la crisi.
BertaSureda,comissionadadeCul
tura de l’ajuntament de Barcelona,
explica aLaVanguardiaque la seva
aposta és que es pugui celebrar de
nou, però espera veure amb quins
diners compta el seu departament
aquestany.

Si el NEO torna, seria recuperar
undelsfestivalsquealcostatdelRa
dicals Lliure impulsat per Àlex Ri
gola es va ocupar d’aquest teatre
queavui té lamajoriadelesvegades
més projecció internacional i mol
tesmésactuacionsal’estranger–els
catalansSeñorSerrano,LleódePla
ta a lapassadaBiennal deTeatrede
Venècia, han realitzat a Espanya 4
dels 57 bolos d’aquest any– que
aquí. Un teatre que en general beu
de la revolució de les arts escèni
ques dels setanta i els creadors del
qual igual posen el públic a votar
sobreqüestionspolèmiques,comfa
Roger Bernat, que ofereixen una
fascinant visió delmónactual com
binant en escena pàgines i mapes
d’internet, maquetes i vídeos, com
l’AgrupaciónSeñorSerrano.
Per Àlex Serrano, la situació a

Barcelonaestà “fatal”.Noesqueixa
perquè la seva companyia ja dóna
per descomptat que és així i li ha
anatmoltbéfora,peròreconeixque

millors eines i els teatres són els es
paisenelsqualsunasocietatespro
jectaenelfutur.Peraixòemsembla
important que en aquests espais les
veus siguin com més diverses mi
llor. El problema és que hi ha un
munt de companyies espanyoles i
delmón sencer que en aquestsmo
ments estan als escenaris més im
portants d’Europa i no apareixen
perBarcelona.Inoperfaltadesales
opressupost,sinóperfaltadediver
sitat. És bo queuna ciutat comBar
celona, que sempre s’ha imaginat
comunformiguerd’idees,tinguies
pais per escoltar veus diverses. Els
escenarissónellaboratoricol∙lectiu
onunaciutates reflecteix.Si reflec
teixennomésunespoquesmirades,
la ciutat s’empobreix”.
Pel director del TeatreNacional,

XavierAlbertí, lesnovessintaxises
cèniques han passat una època de
poca presència en les temporades
teatrals i enguany ha intentat tren
car aquesta dinàmica obrint una fi
nestra amb la presència de Carles
Santos, Joan Baixas i Tomàs Ara
gay. Una finestra que vol mantenir
oberta, però no creant un cicle
específic sinó normalitzant la seva
presència en la programació. “La
millor manera que els espectadors
entenguinquenohihaunsol teatre
és no tancantlo amb barreres. Si
no, queda restringit a un públic
militant”. El que no vol dir, subrat
lla, que no hi hagi festivals de la
matèria.
HermannBonnínhaproposatde

fet a l’ajuntament de ressuscitar el
NEO (Noves Escenes Obertes), di
rigit de nou per Jordi Fondevila.
BertaSuredahoveupossible.Coin
cideix amb el diagnòstic de la falta
greudesalesperalacreaciómésin
novadora, però explica queno creu
que s’hagi de posar la pressió sobre
els grans equipaments sinó adistri
buirlaentretoteslessales.Idiuque
en la pròxima convocatòria de sub
vencions de l’ajuntament afavori
ranque totamenad’espais, fins i tot
ateneus,acullinaquesttipusdepro
postes. I queespagui a l’artista, que
no se’l precaritzi. Quant al festival,
“ens interessa moltíssim el NEO i
esperem veure en els pressupostos
prorrogatsquinsdinersquedenper
a lespropostesnoves. Sihihaviabi
litat econòmica parlarem de la mi
llormanera de ferho”, assenyala. I
diu que veu lògic que Fondevila el
condueixi en la primera etapa per
quèconeixbéelpanorama,peròvol
evitardireccionsques’eternitzin.!

#tuitsdecultura
@replicanta_
Marta Rojals Escriptora

Twitter, ansèrio, deixa’t d’invents i
posa el botó d’editar.

@FernandoArambur
Fernando Aramburu Novel·lista

Aún no se han celebrado las elecci
ones y ya están todos gobernando,
haciendo y deshaciendo coalicio
nes. Con este no; con ese, tampoco.

@LeticiaDolera
Leticia Dolera Actriu i directora

Es leer propuestas en el ámbito de
cine de distintos partidos y darte
cuenta de que a) no les importa y b)
opinan sin conocer el medio.

@marina_espasa
Marina Espasa Escriptora i periodista

Agh! El 2016 ja té sentit:
la PJ Harvey treu disc.

PÈRDUA DE DIVERSITAT

PerÀlexSerrano
lafaltadediversitat
haafectatelnouboom
decompanyies joves

UN ALTRE MODEL DE GESTIÓ

Per Roger Bernat
els teatres públics no
poden estar dirigits
per una sola persona

LA TORNADA DEL FESTIVAL NEO?

Suredadiuquesihi
hapressupostvoldria
recuperarel festival
d’innovacióescènica

NACHO GÓMEZ

tres, pertanyen al cànon de teatre
textual que es programa habitual
ment.No fan tantun teatre alterna
tiu comun de precari: aspiren a fer
el mateix que els ja establerts però
tenen molts menys diners. Un tea
tre majoritari que hi ha de ser, re
marca, però ha de deixar espai a la
resta. “L’actual manera de progra
mar ens fa molt petits cultural
ment”, apunta. I assenyala que a
més es donen situacions kafkianes:
des del Departament de Cultura
s’anima a internacionalitzar com
panyies que després no tenen ajuts
estructurals per no complir el mí
nimde funcionsaCatalunya.
PerRogerBernat,elquefafaltaés

canviar el model de gestió dels tea
tres de Barcelona. “No pot ser que,
amb tanta gent competent, conti
nuem tenint sales de titularitat pú
blicadirigidesperunasolapersona:
tres sales el TNC, tres el Lliure, dos
elMercat...enllocdetenirungestor
per a aquestes sales n’hauríem de
tenir tres, cinc, deu. En teatres com
elVooruitdeGantol’StukdeLovai
na tenen fins a cinc persones que
fan el comissariat per a dues o tres
sales.Aixòpermetampliar ladiver
sitatdemirades.Elmateixenshau
ríem de plantejar per al Grec. El
Wiener Festwochen de Viena o el
Kunsten de Brussel∙les tenen un
equip comissarial per a la seva pro
gramació”.
Bernatcreuquelaqüestiónos’ha

de plantejar com una reivindicació
gremial. “Es tracta d’intentar en
frontar els reptes actuals amb les

Sureda apunta unadirecció col∙legiadaper alGrec
!“Estem incentivant les
direccions col∙legiades, i per
al festival Grec, atesa la di
versitat de propostes que
combina en el seu interior,
música, teatre, dansa, circ,
aquesta fórmula seria el mi
llor, és una bonamanera
d’afavorir la pluralitat”, asse
nyala a La Vanguardia la
comissionada de Cultura de
l’ajuntament de Barcelona,
Berta Sureda, que indica que
justament aquestamateixa
fórmula ja l’han posat en
marxa en els concursos per
dirigir la fàbrica de creació
Fabra i Coats o La Virreina
Centre de la Imatge.

El festival d’estiu de Barcelo
na podria tenir doncs a partir
de l’edició del 2017 –la del
2016 encara va a càrrec de
qui ha estat director durant
els últims quatre anys, Ra
mon Simó– una direcció
col∙legiada, encara que Sure
da aclareix que el concurs
per al càrrec, que espera que
es pugui convocar ja durant
aquest mes de gener, quedarà
obert a diferents possibili
tats, sigui un sol director, un
col∙lectiu o fins i tot una enti
tat de gestió.
Justament aquests dies la
comissionada ha organitzat
diverses taules de treball

amb el sector escènic per
detectar les debilitats del
festival Grec, especialment,
assenyala, la necessitat d’ex
pandirlo cap a alguna cosa
més estable: que els recursos
que s’aporten per progra
marlo durant el mes de juliol
redundin en activitats i plata
formesmés estables de crea
ció, especialment pensant,
diu, en la creació contempo
rània. Sigui com sigui, recor
da, les bases del futur con
curs seran el resultat de les
taules de treball d’aquests
dies, però amés, apunta,
estaran obertes a les idees de
qui es presenti.


