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Supervivents
de la crisi

Les petites sales teatrals nascudes amb la crisi
han tirat endavant, i continuen creixent

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a sala Atrium acaba
de fer cinc anys. No
era obvi que arribés
a complirlos, però
vethoaquí.Ambun
aforament de tot

just56 localitats iunaprogramació
arriscada–enaquestsmomentsre
presentenHuis clos, de JeanPaul
Sartre, amb uns personatges do
lentíssims,humans,queparlendes
de l’infern–, va obrir portes el 2011
en el moment més cru de la crua
crisi. Imalgrat el panorama que hi
havia, després de cinc anys de fer
ho literalment tot, des de la neteja
fins a arreglar els endolls, de ven
dre les entrades fins a tallarles, la
sala i els seus fundadors, encapça
lats per l’actor i director Raimon
Molins, continuen endavant. I
l’any que ve acabaran de pagar el
crèdit que van sol∙licitar per arre
glar el petit espai de l’Eixample. I
ara ja poden pagar cinc sous. Mi
leuristes, esclar.
Nosónelsúnicsquevanobriren

el pitjormoment de la crisi i conti
nuenaquíavui:comenaltresgrans
ciutats, siguin Buenos Aires oMa
drid, la necessitat d’espais per a
nous projectes individuals i
col∙lectius–moltsd’aqueststeatres
elsgestionencompanyies–i lacrisi
dels grans teatres va ferqueapare
guessin moltes sales petites a Bar
celona.Al costat d’Atriumvannéi
xergairebéalhoraPorta4i l’Alme
ria teatre –de la companyia
Gataro– a Gràcia, el teatre Akadè
mia, vora la plaça FrancescMacià,
la sala FlyHard a Sants... Amb afo
raments reduïts –no n’hi ha cap
que superi les 150 localitats–, tots
han aguantat uns anys en què la
cartellerabarceloninahapatitcom
mai. No només això. Han consoli
dat la programació i a les seves
aventures se’ls han afegit en els úl
timstresanyssalescoml’explosiva
Hiroshima al Poble Sec, El Maldà
–de la companyia Els Pirates– al
cor del Gòtic o la sala Fènix en ple
Raval.Lespetitessaleshandemos
trat no ja que tenien un buit sinó
que esdevenen imprescindibles
per a la ciutat i el país. Com diu
Adrià Aubert, que encapçala El
Maldà, “les sales petites porten el
pesdemoltadelaprogramacióque
es faaBarcelona iCatalunya”.
Però, amb la crisi que hi ha ha

gut, com han sobreviscut? En un
breu cafè amb els convocats per a
una foto de grup sorgeixen unes
quantesidees:amor,vocació,dedi
cació absoluta i haver fet de tot
–han estat dissenyadors gràfics,

communitymanagers idonesdefer
feines, a més d’artistes– durant
aquest temps.Aubertexplicaquea
ElMaldà els 14membres d’Els Pi
rates tenen rigorosos torns per fer
la neteja i la taquilla del teatre. I és
feinavoluntària.AElMaldànomés
cobren, i no gaire, cinc persones.
Però tambéaquests teatreshanso
breviscutperquèhanconsolidat lí

nies que han fidelitzat un públic
determinat,més joveenunes imés
estrangerend’altres, comlaFènix.
O més interessada en el gran

repertori teatral però també en la
cultura en general, com a l’Aka
dèmia,unovnienelpanoramatea
tral barceloní perquè téunpressu
post de luxe–400.000 euros– grà
cies a una gran mecenes, Elsa

Peretti, que aporta el 80% dels
ingressos. Un percentatge que es
peren corregir els pròxims anys
amb, entre altres coses, una ajuda
més sòlida de les administracions,
explica la directora de la sala,
Mercè Managuerra, que a partir
del dia 17 puja a l’escenari del petit
teatre en el repartiment d’unFals-
taff protagonitzat nimés nimenys

que per FrancescOrella, el profes
sor Merlí, dirigits per Konrad
Zschiedrich. Un luxe de teatres
moltmésgrans.
La relació amb les administraci

onsésengeneralamableperòmolt
complexaperaaquests teatres.Se
gons l’opinió de l’argentina Veró
nica Pallini, l’activa directora de la
sala i acadèmiaPorta 4–que amés
protagonitza a La Seca Assaig
obert– són sales que es troben “en
una frontissa”. Abans no existien i
no hi ha categories totalment ade
quades a l’administració pública
per a elles. “Nosaltres treballem 16
horesaldia i tiremendavantgràci
es a molt voluntarisme i al fet que
l’escoladeteatresostélasala.Noés
una iniciativa empresarial, amb
ànimdeguanyardiners,sinópúbli
ca. Crec que cal repensar el sentit
de la cosa pública, perquè som ini
ciativesprivades,peròquefemuna
feina pública de molt valor. Aco
llim companyies que actuen per
primera vegada, d’altres que volen
provar noves propostes, que gene
rencontinguts i innovaciópera tot
el sistemateatral”, conclouPallini.
Quimésquimenys té algunesti

Cultura
El creixement imparable de l’ecosistema teatral barceloní

VOLUNTARISME TOTAL

Els responsables de
les sales han fet de
taquillers, artistes
i dones de fer feines

ELS AJUTS PÚBLICS

Lesminisalescreuen
quelesadministracions
noelstroben
categoriesadequades
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ANA JIMÉNEZ

#tuitsdecultura
@Idealibros
Laura Huerga Editora

Més Aleksiévitx i menys Le Pen.

@ValeroSanmarti
@ValeroSanmarti Escriptor

He escrit el millor llibre de la histò
ria de la literatura catalana. Que
tampoc és un granmèrit, però està
bé que se sàpiga.

@BetteMidler
Bette Midler Actriu

Millor escriure per a unmateix i no
tenir públic que tenir públic i no
tenirse a unmateix.

@Margo_Glantz
Margo Glantz Escriptora

Las redes sociales se pasan la vida
persiguiéndose.

Màrius Serra

Premi Borni
al lector

Durant tot aquest mes de febrer d’any
bixest resta oberta la convocatòria
del IIIPremiBornialsLectors, l’únic
guardó literari que no premia autors

sinó lectors.Organitzatpel flamantBornCentre
deCultura iMemòria, incita a una lectura críti
ca,dedocumentalista.Es tractadedetectarana
cronismesodesajustosenobres literàriesdeco
di realista situades en un temps històric. En an
teriors convocatòries han rebut el guardó els
lectors Esther Lucea (2014) i Claudi Cuchillo
(2015). Lucea va enviar unaperla extreta del lli
bre dememòriesPassejant per l’ombradeDoris
Lessing. La premiNobel explica que, durant els
anyscinquanta,visitaunhospitalaValènciai,en
sentir parlar els metges, es pensa que ho fan en
llatí. Cuchillo va detectar l’any passat fins a set
anacronismes a la novel∙laL’arqueòleg deMartí
Gironell, entre els quals una invocació al plàstic
l’any 1910, l’aparició d’un Ford T atrotinat a
l’Orient Mitjà poc després de la fabricació del
primer a Detroit o la pràctica d’una tècnica de
respiracióartificialquedatadelaSegonaGuerra
Mundial.
Entre els finalistes de l’any passat destaca un

anacronisme tan canònic que sembla mentida.
El lectorVíctorGonzálezGaleradetecta a lapà
gina202deMarde focdeChufoLloréns (sic)un
personatge que pela patates a la Barcelona del
segle XI, quan aquest tubercle no va arribar a
Europa fins al segle XVI. El lector Xavier An
dreu creu detectarne un de similar a Un món
sense fi deKen Follett quan llegeix sobre un co
merciantdeblatdemoroa l’Anglaterradel 1337.
Andreu revisa la traducció castellana i també hi
troba maíz. Va a l’original i hi troba corn, però
consultadiccionaris idescobreixqueen l’anglès
americàcornsíquedesignaelblatdemoro,però
enelbritànic(iFollettésgal∙lès)potserungenè

ricperatottipusdecerealsi,pertant, incloutant
elmoresc (corn), comelblat (wheat), l’ordi (bar-
ley)olacivada(oats).EnaquestcasFollettqueda
exonerat de l’anacronisme en detriment dels
seustraductors.Moltsd’aquestsperspicaçosde
tectiushosónperraonsbiogràfiques.Éselcasde
l’argentina Mercedes Silvana, que subratlla
l’anacrònic ús d’una birome enmansd’unnazi a
lanovel∙laCuandopase tu irad’AsaLarsson. Sil
vana explica que a l’Argentina tothomconeix la
història de la birome, un bolígraf, perquè l’hon
garès László Bíró el va patentar a l’Argentina al
final de la Segona Guerra Mundial, de manera
queuncapde lesSSqueprennotesambbolígraf
a Suècia l’any 1943 és anacrònic. En els vídeos
quedifonelBornCentreCulturalperdivulgarla
convocatòriadelpremi,EnricGomàexplicaper
quèvadescobrirundesajustaLaverdadsobreel
caso SavoltadeMendoza.Un jutge pregunta on
vivia Lepprince i l’interrogat respon: “En la
RamblaCataluña,número2,piso4º”.Gomà,que
viu just al davant, diuquea l’èpocade lanovel∙la
(1918) ningú no podia viure en aquesta adreça
perquè el solar l’ocupava el cinemateatreGran
SalónDoré. Les candidatures es poden enviar a
PremiBorni@bcn.cat finsal29de febrer.

Ken Follett queda exonerat
de l’anacronisme detectat
per un lector en detriment
dels seus traductorsraiarronsa amb l’Administració,

com el xilè Felipe Cabezas, de la
Fènix, especialitzada en un teatre
quegairebénoerapresent a la ciu
tat: la commedia dell’arte i, en ge
neral, el teatre gestual i el de màs
cares i titelles per a adults. “En un
ambient on regna el teatre de text,
aquesta sala és l’alternativa de l’al
ternatica, l’off off”, riu. Malgrat
ocupar aquest espai i després de
més de dos anys de funcionament
tot just tenen una ajuda pública
testimonial. Són la resta d’activi
tatsdelasala, iespecialmentel tea
tre infantil, els que alimenta la Fè
nix. El cas del teatre infantil és un
èxit brutal, fins al punt que han de
doblarlesfuncionselcapdesetma
na per acollir pares i fills. Pel tipus
de teatre que fan, de nit acullen
molts italians, francesos, anglesos,
unpúblic jovequenoéselquecen
tra l’interès, diu, de la majoria de
teatres grans, de 50 anys, amb po
der adquisitiu, quenocompren les
entrades amb la meitat de des
compte.
Cada una d’aquestes sales és un

món. La FlyHard, que abans tenia
comacaravisibleJordiCasanovas

iaraencapçalenRoserBlanch,Cla
ra Cols i SergioMatamala, s’ha es
pecialitzatenautoriacatalanacon
temporània. Amb gran èxit. D’allà
hansortitobrescomSmiley,Lituso
La pols. La Hiroshima ha suposat
una bomba, pel fet que ocupa un
espai poc transitat aquests darrers
temps pels teatres públics: la crea
ció contemporàniano textual,més
física. Hi desfilen grups com Los
corderos, Atresbandes i perles in
ternacionals seleccionades per
GastónCore.Que,moltargentí,ell,
diu que no es va espantar pel fet
d’obrir durant la crisi, que això al
seupaísesportaalsgensiquesem
preésunaoportunitat.Lasevasala
no arriba encara a l’any i ha conso
lidat un públic fidel, i, esclar, dèfi

cit. Per anar compensantlo tenen
un bar i molta voluntat d’un equip
jove. Però necessitarien l’ajuda de
l’Administració, i és complicat: els
demanen un mínim de funcions
l’any –200– impossible. Un espec
taclededansadifícilmentpotestar
mésdetresdiesencartell,assenya
la, i programardoblement a la set
mana suposa sobrecarregar un
equip que ja ho està prou. Una de
les seves apostes de futur ara ma
teix és captar marques i negocis
quevulguinassociar laseva imatge
a la de la sala –que ha atret un pú
blic dissident amb lesmateixes sa
les alternatives i els grans equipa
ments, molt interessat en la cine
matografia, el disseny o la moda i
ambunaaltramaneradeveuretea
tre,diu–ambpetitesaportacions. I
llogarelsespais, esclar.
Finalment, per Víctor Álvaro,

que acaba de protagonitzar una
àrida polèmica ambAlbert Boade
llaperUBÚadella, lasàtiraqueofe
rien a l’Almeria teatre, aquests
anyshanestat apassionantsperòsi
han sobreviscut no és perquè tin
guessin un projecte molt pensat,
que el tenien, sinó perquè s’han
adaptata la realitat.“Lapràcticaés
demolidora. Pensàvem a tenir no
mésunespectacle alhoramolt cui
dat, i la realitat és que necessites
multiprogramació per treure ren
dimentalesbutaques.Iencaramés
ambl’IVA.Després,fafaltaunami
ca d’olfacte, i així vam programar
Llibert o Pegados. I finalment ser
atrevits, com amb UBÚadella. No
hi ha cap més opció, ja no ve
d’aquí”.Segons la sevaopinió, falta
ajuda de les administracions, però
sobretotquecomprometinelsmit
jans públics a informar de tota la
cartellera. “Han estat anys durs,
peròmoltdivertits i creatius.Hiha
hagut moments que semblava que
no ho aconseguiríem, però conti
nuemaquí”, conclou.!

Foto de petita
família

D’esquerra a dreta,
Mercè Managuerra

amb Verónica Pallini;
al seu costat, al fons,
Gastón Core, Roser

Blanch , Felipe
Cabezas (dret) i Adrià

Aubert. Al centre,
en primer pla

Raimon Molins i
Víctor Álvaro, foto
grafiats a l’escenari

que actualment
presenta l’obra

Huis clos a la sala
Atrium

UN LLOC AL MÓN

Cadateatrehabuscat
elseusector,delnou
teatredetextfinsa
lacommediadell’arte

REINVENCIÓ CONSTANT

Adaptarse a la realitat
diària ha estatmés
important que tenir
un projectemeditat

Almeria Teatre
Dir. Víctor Álvaro
Carrer Sant Lluís, 64
Pressupost
120.000 euros
Aforament: 117
135
Personal: 3

Teatre Akadèmia
Directora:Mercè
Managuerra
C/ Buenos Aires, 47
Pressupost
400.000 euros
Aforament: 6595
Personal: 7

El Maldà
Director
Adrià Aubert
C/ Pi, 5
Pressupost
180.000 euros
Aforament: 50
Personal: 5

Sala Fènix
Director
Felipe Cabezas
Carrer Riereta, 31
Pressupost
50.000 euros
Aforament: 50
Personal: 2

Sala Atrium
Director
Raimon Molins
Consell de Cent, 435
Pressupost
170.000 euros
Aforament:56
Personal:5

Sala Hiroshima
Dir.Gastón Core
CarrerVila i Vilà, 67
Pressupost
100.000 euros
Aforament:
104130
Personal:4

Porta 4
Director
Verónica Pallini
Carrer Església, 4
Pressupost
120.000 euros
Aforament: 50
Personal: 3

Sala FlyHard
Directors:
Roser Blanch,
Clara Cols i
Sergio Matamala
Carrer Alpens, 3
Aforament: 40
Personal: 3


