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L'any 1961, l'Institut Internacional del Teatre de la Unesco va proclamar el 27 de març com al Dia
Mundial del Teatre per a tota la comunitat teatral internacional. Dia en què, cada any, es llegiria un
Manifest reivindicatiu que un insigne professional escriuria per a l'ocasió... potser fins que algun
dia ja no sigui necessari. Com que enguany, el 27 cau en plena Setmana Santa i no ens volen
enxampar de vacances, s'han traslladat les activitats a avui dia 21. Diumenge, tanmateix, als
teatres i com és tradicional, es llegirà el Manifest, que aquest any l'ha escrit el director de teatre
rus Anatoli Vassiliev.

L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA); l'Associació d'Actors i Directors
Professionals de Catalunya (aadpc) i els Teatres Públics de Catalunya han llençat enguany una
proposta per fer arribar la festa a tothom: un seguit d'autobusos turístics, d'aquells grossos de dos
pisos, passejarien aquest dilluns dia 21 de març al públic en general per la Barcelona Teatral. Però
no la que coneixem tots, sinó partint de 400 anys enrere. Els busos han sortit de la plaça
Catalunya en diferents horaris i han passat pels llocs on hi havia hagut teatres i que avui ja no hi
són, i ni tan sols hi ha un recordatori. Teatres propers, humans, amb pati, on les famílies anaven a
passar la tarda, o teatres més convencionals també ja desapareguts. Amb un actor-guia com a
Mestre de Cerimònies, els busos han seguit una ruta inspirada en el llibre de Carme Tierz i Xavier
Minuesa Barcelona ciutat de teatres, recorrent vies teatrals com el Pg. de Gràcia, el Parallel, carrer
Sepúlveda, Les Drassanes o el Port.

"Barcelona ha estat ciutat de molts teatres, molts d'ells ja desapareguts. Farem un recorregut, al
llarg de més de quatre segles, per diferents espais de Barcelona on s'ha fet i es fa teatre. Els
actors sabem que cada teatre, arreu del món, té els seus fantasmes. Es diu que són l'esperit
d'antics actors que no volen marxar del tot, que no volen abandonar el teatre de tant com se
l'estimen. Segur que ens acompanyaran en aquest recorregut, contents de tornar a viure, feliços
de guiar-nos de teatre en teatre, i desitjant respondre al tacte i a la mirada amb el somriure d'una
joia illimitada." (Versió d'un fragment extret del pròleg de Josep M. Pou del llibre Barcelona ciutat
de teatres)

LA NOVA SALA BECKETT

Després del recorregut, els professionals de l'espectacle (actors, directors, autors, periodistes,
directors artístics...) hem estat convidats a fer una visita a la nova seu de la Sala Beckett, encara
en obres i amb els fantasmes a mig traslladar. És un gran motiu de celebració, ja que
l'emblemàtica sala de Gràcia ja fa anys que està condemnada a desaparèixer. I finalment, ho
podrà fer donant a la comunitat teatral i a Barcelona en general, molt més del que ha perdut.

L'edifici, situat al carrer Pere IV 228, xamfrà amb Batista, és més que un teatre: és un espai de
2.600 m2 que tindrà dues sales d'exhibició, una d'assaig, camerinos, magatzem, bar, secretaria i
un pis per a l'ensenyament (L'Obrador), amb 3 sales per a tallers i dues més grans per a cursos de
interpretació. Una esplèndida notícia, doncs a Barcelona, que disposarà d'un teatre més i en molt
bones condicions.

Toni casares, director artístic de la Beckett, ens ha ensenyat l'edifici visiblement orgullós dels
resultats. Havia estat seu de l'antiga Cooperativa Pau i Justícia del Poblenou, propietat de
l'Ajuntament de Barcelona. Era un edifici modernista que albergava una escola, un bar, un teatre...



Però en un moment donat, la part de baix "va estar ocupada per un gimnàs-sauna de activitats
dubtoses i es van carregar el modernisme. Com que no hi ha prou material original, hem baixat
peces de dalt i les hem posat a baix, amb la finalitat que en tot l'edifici hi hagi un equilibri entre el
modernisme i el que s'ha fet nou."

L'antic teatre, al pis de dalt, mostra molt bé els seus orígens. "Estava destrossat. Quan vam
arribar, es veia el cel. Hem conservat la motllura de l'escenari perquè és molt antiga però no hem
pogut conservar res més per seguretat", ha explicat Casares. Però està fet amb prou sensibilitat
com perquè sembli antic. Aquesta sala es reservarà al teatre més alternatiu i experimental i
disposarà, al principi, d'unes 100 places ja que hi posaran les butaques de la Beckett-Gràcia.
Probablement creixerà l'aforament, ja que és molt espaiosa.

També ens ha ensenyat la sala d'assaig, que conserva les portes i finestres de formes
modernistes i vidres de colors; el camerinos, el magatzem per guardar l'atrezzo... I hem arribat al
teatre principal, a la planta baixa, amb un aforament per a 200 persones. És nou, tot negre i està
pràcticament acabat.

EL JOC DEL TEATRE

Tot el que serà la platea del teatre, estava ocupat per una catifa gegantina que reproduïa el nou
Joc del Teatre, dissenyat per Paco Mir, que enguany ha editat ADETCA per celebrar la Diada. És
una mena de Joc de l'Oca, però que ja "adverteix a la gent que vol fer teatre, les dificultats amb
què es trobaran", ha dit Toni Albaladejo, de Adetca. Per exemple, qui cau al Laberint ha de tornar
enrere. Però el Laberint és un Laberint Administratiu de la SGAE que no et dona els drets d'una
música que tu creus del tot indispensable. Hi ha caselles Verdes amb sort i Vermelles, amb molta
mala sort. Exemples de verdes: Reps un Premi Max, Drets d'autor a preu de ganga, Trobareu un
sponsor que hi posa diners sense preguntar res... I de vermelles: Mala sort: l'escenografia no cap
a l'escenari, La prota se'n va a fer una peli i et deixa tirat... En comtes de oques hi ha mosques,
que també salten... i caselles on no passa res!

Per fer-nos una demostració, l'actriu Karla Ramos, vestida de Mestre de Cerimònies, ha demanat
fitxes voluntàries. Per distingir-se, havien de posar-se barrets de color groc, blau, vermell i platejat.
Les fitxes eren, entre d'altres, Lloll Bertran, Joan Pera, Marc Pujol, Enric Cambray, Paco Mir,
Josep Maria Mestres... Han guanyat els platejats, l'equip de Joan Pera!

El joc també s'ha editat en mida normal de joc de taula i es posarà a la venda als teatres al preu
de 2 euros, fins que s'acabin les existències.

EL MANIFEST

No hi ha Dia Mundial del teatre sense Manifest i l'actriu Roser Batalla ha estat l'encarregada de
llegir el Missatge Internacional del 2016, on Anatoli Vassiliev fa una exposició de què és el teatre,
del perquè és necessari, de que el teatre ho pot explicar tot, que brilla amb llum pròpia i que, tot i
que és necessari, el que no és gens necessari és la mena de teatre que fan els polítics.

El podeu llegir i assaborir complet a:
http://www.aadpc.cat/actualitat/missatge-internacional-del-dia-mundial-del-teatre/

També ens ha presentat el Vídeo manifest de l'aadpc del Dia Mundial del Teatre 2016, on
s'exposa de manera dura i reivindicativa que La illusió no ha de ser l'únic motiu pel què treballem.
El protagonitzen diferents actors i actrius i el trobareu a:
http://www.aadpc.cat/entrada/video-manifest-de-laadpc/

Us desitgem un molt bon Dia Mundial del Teatre o bons dies, des d'avui fins al dia 27-, a tots els
que estimeu les Arts Escèniques. I pensem que els seus professionals, els que ens emocionen
explicant-nos petites i grans històries, ens necessiten i els hem de fer costat.


