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Escenari|s

Amb la col∙laboració deToni Casares, actual director de la Beckett, seleccionem
cinc obres especialment emblemàtiques de la història de la sala

cinc peces imprescindibles

Un trasllat
i 28 lectures

ALBERT LLADÓ
El 2 de novembre del 1989 s’inau
gurava laSalaBeckettdeGràcia, si
tuada al carrer Alegre deDalt, amb
la dramatúrgia que havia fet José
Sanchis Sinisterra de Bartleby l’es
crivent.D’algunamanera esposava
fi, així, al nomadisme que havia ca
racteritzat elTeatroFronterizo,un
grup nascut dotze anys abans amb
la voluntat de convertirse en una
alternativa radical a la pràctica es
cènica del moment. Aquesta tem

porada serà l’última en aquesta
ubicació. El projecte es trasllada a
l’edifici queocupava lacooperativa
Pau iJustícia, alPoblenou.Comcal
acomiadarmés d’un quart de segle
d’espectacles que han marcat di
verses generacions d’espectadors?
Toni Casares, actual director de

la sala, ha ideat una mudança sim
bòlica ambun cicle de lectures que
selecciona 28 de les propostesmés
emblemàtiques que han passat per
Gràcia.El públicpodrà rememorar

així, finsal20d’abril, algunesde les
obres que ja formen part de l’ima
ginari col∙lectiu. I ho podrà fer re
visitant els textos ambelsmateixos
equips artístics que van aixecar ca
da obra. Noms com Paco Zarzoso,
Carles Batlle, Àlex Rigola, Oriol
Broggi, Victoria Szpunberg, Marta
Buchaca o Carles Mallol són no
més alguns dels que ajudaran les
parets de la sala a fer memòria.
“Per acomiadarnos, volem que
aflorin les emocions però sense

1. LIBRACIÓN
L’obra de Lluïsa Cunillé, amb Lina Lam
bert i Lola López, va ser dirigida per Xa
vier Albertí durant la temporada
1994/1995. És de les primeres peces de la
dramaturga, que forma part d’una prime
ra generació molt vinculada als tallers de
Sanchis Sinisterra, comSergi Belbel, Paco
Zarzoso oManel Dueso. “L’ambient (l’ac
ció transcorre sobretot en un parc) recor
da molt aquest tipus d’obres dels noranta
on l’espectador pensa més què està pas
sant en lloc de què passarà. El tàndem
CunilléAlbertí ha donat grans especta
cles”, diu Casares.

massa solemnitats”, ens diu Casa
res, amb qui repassem la trajectò
ria d’un teatre que, amb gairebé
trenta anys de vida, és un emblema
cultural de la ciutat indiscutible.
Durant elsprimers anysdelTea

tro Fronterizo, autèntic motor del
que després serà la filosofia de la
sala, parlen de la necessitat de re
visar conceptes com el de perso
natge, faula, discurs i unitat. Són
anys d’experimentació i certamar
ginalitat. L’any 1987, quan Teatro
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2.ÀFRICA
Es tractade laprimeraobraqueToniCasa
resdirigeixcomaresponsabledelaBeckett.
És un text deMercè Sarrias, amb qui el di
rector ja havia treballat, que s’estrena en la
temporada 1997/1998. “És una obra que va
en aquesta línia de conflictes molt mínims
que, en canvi, aconsegueixen que aparegui
moltahumanitatenelsdiàlegs”, reflexiona.
Un home gran està liquidant el seu negoci
de tràfic d’animals salvatges. Per ferho,
contracta un jove estudiant de biologia que
hadematarlos. L’espectador es troba amb
una nit de relació entre personatges apa
rentmentantagonistes. 1. Libración ARXIU

2. Àfrica ARXIU 3. Plou a Barcelona FERRAN MATEO
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3. PLOU A BARCELONA
Elmateix Casares és qui dirigeix aques
ta obra de PauMiró durant la tempora
da 2003/2004. L’espectacle neix d’un
cicle anomenat L’acció té lloc a Barcelo
na que aconsegueix un gir en l’escriptu
ra dramàtica catalana. “Fins aleshores,
en la dramatúrgia hi ha una certa timi
desa a l’hora de concretar les obres. Els
personatges es diuen Ell/Ella i Home/
Dona. Les accions tenen lloc en indrets
ambigus”, ens explica el director, que
recorda que, durant aquelles setmanes,
coincideix a laBeckett ambJavierDaul
te. L’argentí els dóna diversos consells
durant els assajos que després utilitza
ria. “Lahistòria connectavamolt béamb
una ciutat que vivia d’esquena amb la
problemàtica del Raval”.

4. SOTERRANI
Una altra vegada Xavier Albertí dirigint, però aquesta
vegadaun text escrit perJosepMariaBenet i Jornet, que
la sala va estrenar en la temporada 2007/2008. “Hi ha
dos grans responsables del bon nivell de la dramatúrgia
catalana. I es diuen José Sanchis Sinisterra i JosepMaria
Benet i Jornet”, afirmaCasares. “Vaserell qui vaconnec
tar els joves dramaturgs amb la tradició. Els va ensenyar
que estar atent al que s’ha fet abans no és incompatible
amblamodernitatmésabsoluta”.“Amés, téaquesteclec
ticisme estilístic. Sense que li caiguin els anells és capaç
d’escriure una sèrie per a la televisió, consolidant profes
sionalment molts actors, i pot escriure una obra com
aquesta...”.Soterraniés, peldirector, elmillor exemplede
com és possible parlar de problemes molt reconeixibles
sense caure en el que és anecdòtic. Esmou dins de l’abs
tracció,peròambdiàlegscarregatsdesentit.“Sempretin
dremundeute amb ell”.

5. VELLS TEMPS
Després de deixar la direcció del
Teatre Nacional de Catalunya,
Sergi Belbel torna, en la tempora
da 2014/2015, a la Sala Beckett
amb aquest Harold Pinter. Toni
Casares reflexiona: “Si analitzes la
programació dels vintiset anys,
veuràs que molts autors repetei
xen. Tornar a Pinter ho volem fer
regularment. I tornar a Belbel. La
Beckett és un espai de formació,
però volem que els directors con
solidats també hi puguin tornar
per provar coses noves”. Míriam
Alamany, Sílvia Bel i CarlesMartí
nez formaven part d’un reparti
ment que no va deixar indiferent a
ningú.

Fronterizo ja compleix una dècada
d’aventura, escriuen una carta de
molidora que titulen Crònica d’un
fracàs. No hi ha suports ni insti
tucionals ni del sector, ni hi ha un
públic consolidat. Arriben a afir
mar que la seva feina “no interessa
a ningú” i insisteixen, tot i això, en
el seu posicionament davant la
complaença i el màrqueting. Mal
grat les dificultats, l’obstinació i la
coherència donen resultats. Dos
anysdesprés obrenuna sala queno
podrà ser “ni capella, ni catacum
bes ni fira”. ¿Què enqueda, d’aque
lla primera Sala Beckett impulsada
per Sanchis? ¿Quina herència
s’haurà de reivindicar en la nova
etapa?
Un jove Toni Casares, que havia

impulsat a la Universitat Autòno
ma l’Aula deTeatre, es fa càrrec de
la direcció del teatre el 1997.
Sanchis Sinisterra ha decidit co
mençar una nova etapa. Però la se
va empremta és gegantina. “La ba
talla és que, sense perdre la radica
litat, es tingui el reconeixement de
la societat en general. Jo he inten

tat regar la llavorde laprimeraBec
kett però, alhora, que això no quedi
condemnat a l’ostracisme”, argu
menta el director.
Casaresdiuquehavolgutmante

nir sempre tres característiquesdel
projecte inicial: “L’interès per tre
ballar allò específic del fet teatral,
anar al mínim per comprendre el
llenguatge des de dins. I la voluntat

deportar a la teatralitat altresdisci
plines. El mateix Sanchis comença
adaptant obres literàries. També el
convenciment que el teatre de text
pot ser un teatre de rabiosa con
temporaneïtat”. La reivindicació
de la paraula s’entén, de fet, amb
l’elecció del nom de la sala.
“Sanchis arriba a Samuel Beckett

en aquesta recerca de l’essència”,
defensa Casares, que afegeix que
l’aparició de les sales de petit for
mat aBarcelona, al principi, témés
a veure amb l’anhel de despullar al
màxim l’obra que amb qüestions
purament econòmiques.
Hi ha una altra faceta important

que ha quedat del Fronterizo: un
espai obert de formació perma
nent. És el 2002 quan neix l’Obra
dor. D’aquí han sortit alguns dels
dramaturgsmés importantsqueha
donat el teatre català durant l’úl
tima dècada. Amb els cursos inten
sius d’estiu, on es conviden a
autèntics referents, com Simon
Stephens, Neil Labute o Thomas
Sauerteig, la promesa d’interna
cionalització es converteix en una
cosa concreta.
LanovaSalaBeckett no seràuna

sala alternativa, ni un teatre co
mercial, ni un centre públic. Casa
res volmantenir la confluènciaque
ha definit el projecte fins al mo
ment, “la creació, la formació i la
producció es continuaran barre
jant”, però reconeixqueelnoumo

del s’haurà de construir entre tots.
Un enorme edifici, en el qual
encara hi estan treballant els ar
quitectes de l’estudi Flores Prats
per mantenir la impressionant
identitatdel lloc, acolliràduessales
polivalents, diversos espais d’as
saig, unbar, i totes les aulesdedica
desa tallers i seminaris. El repteno
ésmenor.
Quan són molts els que lamen

ten una certa homogeneïtzació i
uniformitat del teatre català, l’eta
pa al Poblenou vol “presentar una
alternativa a una visió més estan
darditzada de l’art millorant les
condicions de qualitat i de treball.
La nova Beckett ha de ser un espai
on es treballi amb dignitat”, afirma
Casares. “El que els ha passat a les
sales alternatives dels noranta és
que s’han convertit en calaixos de
programació sense una línia estèti
ca pròpia”. Com es poden esquivar
aquests perills? Sense deixar d’ofe
rir confiança als creadors, però ge
nerant espais perquè el dubtenoes
vegi com una amenaça, sinó com
una oportunitat. |
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Obres que formen part
de l’imaginari col∙lectiu
es rememoren amb
elsmateixos equips que
van aixecar cada peça

4. Soterrani FERRAN MATEO

5. Vells temps DAVID RUANO

LaBeckett prepara el seu pròxim trasllat al Poblenou, on estrenarà nova seu després de
gairebé tres dècades al barri deGràcia. Peròmés que organitzar grans fastos, ha programat
per al seu comiat la recuperació de 28 de les obres que hanpassat pel seu escenari

Agenda


