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la cartellera barcelonina. I és que, a més,
les temporades, com volen garantir ocupa-
cions respectables, multipliquen l’oferta.
Aquest 2016 seguirà amb aquesta progra-
mació extenuant per a tot espectador.

Però dins d’aquesta sobreexplotació
que s’autoimposen autors, directors i ac-
tors hi ha una mirada còmplice amb el
company de cartell, si pateix les mateixes
dificultats per omplir la nevera. Hi ha una
solidaritat entre les companyies més llui-
tadores que és molt coherent en la bona
intenció del teatre d’educar i ser conse-
qüent. Per això, l’any passat una colla de
companyies van publicar la revista El Vi-
rus, amb els seus diners, i ara multipliquen
les mirades de complicitat. Les sales més
petites, sovint interpretades com les cul-
pables del sistema, també miren de su-

Les petites companyies estan acaparant les programacions de les sales alternatives,
amb un teatre que pretén connectar amb el públic, però té una supervivència difícil

● És una mena de marea que avança silen-
ciosa a l’esquena dels grans teatres. En la
darrera dècada, s’ha consolidat el reconei-
xement a la dramatúrgia contemporània de
casa; un bon grapat han fet el salt a teatres
de més consistència, però la notable nòmi-
na d’autors, actors i directors –que s’acosten
a la trentena i piquen a la porta reclamant
una oportunitat– és per construir una re-
volució. Serà un terratrèmol de baixa inten-
sitat, pacífic, però molt constant. Encara no
se sap ben bé per on esclatarà aquest 2016,
però tot és qüestió de temps.

Les crisis ajuden sovint a fer net i cons-
truir un nou paradigma. Efectivament, ara
ja no hi ha la fidelitat que abans tenien els
autors amb les sales –va ser una pèrdua
notable per al Tantarantana quan Albert
Espinosa va entrar a l’esfera del Teatre
Lliure–. Les sales proven de donar les mi-
llors condicions per generar fidelitats, tei-
xir complicitats sobretot amb els que han
gaudit d’una bona resposta de públic.
Moltes companyies, els darrers anys, s’han
vist amb l’empenta d’obrir una sala –La
Perla a la Biblioteca de Catalunya; Gataro
al Teatre Almeria; Els Pirates a El Maldà, i
Teatre Eòlia per als projectes que es pro-
dueixen amb alumnes de l’escola o en la
seva nova fàbrica de creació– per tenir un
espai on representar a Barcelona. Tot i que
el nombre de sales no para de créixer i que
sempre troben un públic que s’hi fidelitza,
continua sent molt difícil poder trobar un
espai on estrenar. En aquest sentit, la re-
obertura de l’Eixample Teatre com la vo-
luntat de programar teatre per a adults al
Jove Teatre Regina hauria de ser un atrac-
tiu per als grups.

En general, les companyies treballen
obres de cocció massa ràpida, construïdes
a partir d’una bona idea i desenvolupades
amb una intuïció i un olfacte notables, pe-
rò que els falta el temps de refredar, de re-
llegir, de modificar intencions perquè gua-
nyin en profunditat. Generalment, són pe-
ces que troben una connexió directa amb
el públic, cadascú va fent el seu racó de fi-
delitats i el va traslladant a la itinerància de

mar-se a aquesta complicitat. El que és
clar és que pocs confien en la migradesa
de l’administració i enfoquen els esforços a
persuadir el públic. Això no impedeix que
es respiri un to de queixa amb aquells
creadors que tenen un coixí –si més no, ai-
xí es veu– i que es desentenen de reforçar
l’ecosistema fràgil a Catalunya.

La bona sort és que el públic continua
sent-hi, és dels sectors culturals que
menys ha penalitzat la creació, tot i les in-
clemències de l’IVA. Sigui veritat, o no,
que aquest impost tornarà a ser menys
agressiu aquest 2016, es pot dir que la fi-
delitat del teatre ve des de les petites sales i
companyies que nodreixen l’ecosistema
amb el més fèrtil: ser un mirall de l’avui
que projecta ombres diferents, depenent
de la densitat del creador.

Terratrèmol de baixa intensitat
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L’IVA tornarà a
ser menys
agressiu; es
reforçarà el
públic cap a les
petites sales i
companyies
joves.


