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L’estratègia de l’artesà
ALBERT LLADÓ
Toni Casares (Barcelona, 1965) es
preocupa, ara, pels detalls més mí
nims. És la seva manera d’assumir
que el gran projecte que un dia va
imaginar, quan l’especulació im
mobiliària sotjava la seu estrenada
per Sanchis Sinisterra a Gràcia, es
tàapuntd’obrir lesportesalPoble
nou. El director de la sala Beckett
ha estat capaçde, enmigd’una crisi
econòmica voraç, convèncer insti
tucions públiques (Ajuntament i
Generalitat, amb qui estan tancant
convenis) i agents culturals per ti
rar endavant un tipus de sala amb
un model sense comparació en el
seu hàbitat. Quan els referents
els inventa un mateix, qualsevol
anècdota pot esdevenir funda
cional.

Afirma que vol fomentar la incertesa.
Tambéenel conceptedelmodeldesa
la que serà la nova Beckett.
Hem de ser prou valents com per
saber que les idees fixes ja no ser
veixenperoferirvitalitat aunespai
d’aquestes característiques. La de
finició conceptual de l’espai conté
la seva pròpia indefinició. No vol
dirquenosàpiguesgensquèhasde
fer, però has d’estar permanent
ment obert a què passa almón.

L’exhibiciónoserà l’únicobjectiuen la
nova etapa.
Tinc molt clar que la nova Beckett
ha de ser més que un teatre. Sense
renunciar a la centralitat de la pa
raula. Som un teatre, però no úni

cament un teatre. Evidentment,
continuempensant que el teatre és
una disciplina artística carregada
decomplexitat idesentit.Peròpre
cisament per això no podem per
metre que el teatre es quedi tancat
en simateix.El teatreésunamane
ra de relacionarse amb la societat.

Constantment diem que estem orfes
de relat.
La societat està àvidadedramatúr
gia. Les experiències que estem
duent a terme, com posar drama
turgs en relació amb àmbits socials
determinats, respon a aquell desig
de rebentar aquella bombolla en la

qual la creació artística ha viscut
els últims anys. La creació ha d’es
tar en contacte permanent amb la
realitat social. En formapart.

Mantindran el petit format?
La nova Beckett continuarà treba
llant estèticament en el petit for
mat, on el treball de l’actor està per
sobredels artefactesescenogràfics.
Aquí lacomunicacióentreespecta
dor i actor és directa. I, encara que
ens mantenim en el petit format,
millorem i creixem en espais de
treball.

La cultura ha viscut una mena de si

Origen, ruïna, revitalització
LLÀTZER MOIX
La nova sala Beckett ocupa el
local, reformat, de la vella Coope
rativa Pau i Justícia, al Poblenou.
No s’hiha fet una reforma a l’ús,
en la qual el llenguatge actual
esborra o emmascara l’antic.
Al contrari, conviuen avui en
aquest edifici, centenari, la seva
factura pròpia de principi del
segle XX, els ecos de l’etapa que
va sobreviure en ruïnes, i la inter

venció de Ricardo Flores i Eva
Prats. Aquests arquitectes l’han
deixat a punt per a la seva nova
funció com a teatre i centre de
formació experimental. I han dut
a terme la seva tasca amb un
afecte i una entrega infreqüents,
estudiant i inventariant els ele
ments constructius originals
–paviments, fusteries, escales,
etcètera– i donantlos a conti
nuació un nou ús. No en unes

quantes ocasions, sinó gairebé
sempre: s’han reutilitzat 130 de
les 142 postes existents, amb
freqüència adaptantles a les
seves noves localitzacions; s’han
convertit antigues rosasses orna
mentals en boques d’aire condi
cionat i s’han traslladat els pavi
ments hidràulics, no per caprici,
sinó sempre a la recerca de la
sevamillor adaptació al nou ús de
l’edifici i a l’aprofitament del

preexistent, del que un dia va
estar abandonat.
Encara que discreta, la mà de

Flores i Prats també es fa patent.
En les circulacions, que relliguen
els diferents serveis del local,
abans segregats; en els jocs de
corbes verticals i horitzontals que
caracteritzen l’escala central de
l’obra, potser el seu principal
element articulador; en les recer
ques de llum natural que retallen
falsos sostres o revoltons i reve
len entranyes de la construcció i
claraboies; en els subtils gestos
teatrals que acompanyen aques
tes operacions; i, en suma, en el

entrevista a Toni Casares, director de la sala Beckett, que estrena nova seu

mulacre, ningú no s’atrevia a parlar
de la precarietat en què es viu. Com
dignificar la professió?
Ésmolt importantque lanovaBec
kett produeixi. Els centres cultu
rals no poden ser simples apara
dors de productes fets des de la
precarietat. El primerquecal fer és
fugir de certs plantejaments. Els
creadorshande treballar en condi
cions òptimes. I no es tracta única
mentdebonssous,encaraquetam
bé. Hem de garantir bones condi
cions tècniques i materials, i tot el
necessari perquè la creació artísti
ca sigui considerada una cosa rigo
rosa. La gent ha de poder viure del
que fa.

Com aconseguirà els recursos per fer
ho possible?
No conec cap altra manera que no
sigui amb els diners de tots. Això
vol dir a través de les administra
cionspúbliques.Si totsconsiderem
que la cultura formapart de la nos
tra condició, hemdedonarli el va
lor que té. Som éssers culturals, i
hauríem de dignificarnos en
aquest sentit.

Però estaríem parlant d’aproximada
ment un 35% del pressupost final. La
resta són recursos propis.
Es poden aconseguir ingressos a
través dels bolos d’espectacles que
produïm, o a través de la concessió
del bar, per exemple. Cada vegada
haurem d’equilibrarmillor què vol
dir investigació amb què és un tea
tre atractiu. La taquilla ha de créi

Toni Casares
fotografiat recent
ment a les noves
instal∙lacions de la
sala Beckett al
carrer Pere IV del
barri de Poblenou
FOTO KIM MANRESA
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xer respecte a l’anterior Beckett i,
per tant, també ha de ser una font
d’ingressos. I, encara que és un te-
maquenoestàbensolucionataCa-
talunya, tampoc no renunciem al
mecenatge.

Unaaltrade lesbranquesdel noupro-
jecte és l’aposta per la formació inter-
nacional.
La ideaésque laBeckett es conver-
teixi tot l’any, a poc a poc, en el que
ja fem a l’Obrador Internacional
d’estiu. No vol dir que únicament
convidem professors internacio-
nals, sinó que gent de tot el món
que està interessada en la drama-
túrgia sàpiga que a Barcelona hi ha
un lloc on, de manera contínua,
s’ofereixen activitats de formació i
d’experimentació. De moment ja
estem en xarxa amb Fabulamundi,
un projecte d’intercanvi en el qual
hi ha implicats diversos teatres
europeus.

salvament i reutilització dels
elements que aportaven certa
delicadesa a una construcció
d’estructura industrial.
Els espectadors que vagin a la

nova sala Beckett potser es fixa-
ran, abans que res, en els esvo-
rancs i les múltiples empremtes
del temps que certifiquen l’edat
d’aquest edifici. Però no cal obli-
dar que som davant d’una obra
fruit del respecte i del compromís
arquitectònics, en la qual mitjan-
çant la pacient reutilització i
reorganització de vells materials
s’ha insuflat nova vida a un vell
edifici.

Diversos espais
de la nova sala
Beckett als antics
locals de la coope-
rativa Pau i Justí-
cia, rehabilitats per
l’equip d’arquitec-
tes Flores & Prats
FOTOS ADRIÀ GOULA

Després d’abandonar el seu tradicional local al barri deGràcia, la nova sala Beckett obre les portes
i inaugura etapa a l’espectacular seu del Poblenou. I per a l’estrena recuperen una peça clàssica
d’un dels grans autors del teatre català contemporani, JosepMaria Benet i Jornet

>
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gressos?
Estem ampliant l’oferta. Però con
tinuem sent un espaimolt especia
litzat. És autosostenible, pagues els
professors amb la matrícula, però
no generes beneficis.

També vol obrir un nou espai dedicat
al debat i la filosofia.
La Beckett ha de recuperar una
certa capacitat motriu per crear
pensament vinculat a la creació ar
tística. Perquè la producció d’es
pectacles dispari idees i temes, i al
revés. En aquest sentit, ja tenim
una mena de Consell de Pensa
ment, que hem batejat com la nos
trarevista,Pausa, iqueésunllocon
mensualment compartim inquie
tuds i intuïcions. La salanoprogra
marà només espectacles aïllats, si
nó cicles temàtics i propostes de
debat, que incorporen conferèn
cies i cursos. Així, tot estàmés vin
culat. Hem començat amb el cicle
Memòria Pau i Justícia, en un ho
menatge al que havia estat la coo
perativa ubicada a l’edifici que ara
ens acull.

Ja hi hamés cicles programats.
Tindrem un cicle sobre els fluxos
demigració a laMediterrània, amb
una mirada també històrica (amb
obres de les companyies Tot Ter
reny, al desembre, iObskené, al ge
ner). I el tercer es dirà laRevolució
dels gèneres, connectant creadors,
dramaturgs i altres activitats.

La nova sala Beckett neix amb la vo
luntat de relacionar l’àmbit artístic i
l’artesanal.
S’ha separat massa. La part artesa
nal és el primer pas cap al fet artís
tic. Tinc la sensació que és la histò
ria i el pas del temps el que acaben
dedefinirquèvoldirserartista, ino
abans.Lapersonaquepercep la se
va feinaambunamentalitat artesa
na, i ambvoluntatd’incidir en la se
va societat, m’interessa moltíssim.
La Beckett se situa en un punt in
termedientreel funcionamentme
rament artesanal i el funcionament
merament industrial. Aquesta és la
zona que ens interessa. |

L’estrena: ‘La desaparició deWendy’

Teatre atractiu, popular i crític
A. LL.
La desaparició deWendy, de JosepMa
ria Benet i Jornet, inaugurarà oficial
ment la nova sala Beckett el 14 de no
vembre.Estractad’undelsprimerstex
tos del dramaturg, publicat l’any 1974
(encara que no es va estrenar fins al
1985), ienaquestaocasióseràdirigitper
OriolBroggi i interpretat, entred’altres,
per Xavier Ripoll, Joan Anguera, Ar
mand Villén, Diana Gómez o Mar del
Hoyo.

La peça ha estat representada en in
nombrables ocasions en el circuit de
teatres amateurs de Catalunya. Però
aquíel tàndem,insòlit,deBenetiJornet
i Broggi és ja tota una declaració d’in
tencions. En primer lloc es vol home
natjaraquihaestatunautènticponten
tre generacions, avui malalt d’alzhei
mer. D’altra banda, l’elecció del
director català és, en paraules de Toni
Casares, “garantia d’un espectacle cà
lid, artesanal”.
“Vaig ser testimoni als anys noranta

de l’apassionament que va viure per
SergiBelbel.VasentirquealaUniversi

tat Autònoma hi havia un jove que es
crivia teatre. El va animar a continuar
escrivint i el va connectar amb la seva
tradició, fentlo llegir Àngel Guimerà”,
recorda i ens explica Toni Casares. “És
unautènticpontgeneracional.Lesdues
figures crucials per entendre la drama
túrgia catalana són Benet i Jornet i
Sanchis Sinisterra. I les dues, d’alguna
manera, conflueixen en aquesta inau
guració”.
La peça témoltes capes de significat.

L’autor és capaçde reunir en escena els
mites de la infantesa i capgirarlos per
oferirnos una mirada gens complaent
sobre la ficció. Benet i Jornet abandona
ja aquí el naturalisme per explicarnos
com una companyia de teatre es veu
obligada, perunproblemaambeldeco
rat, a canviar l’argument de l’obra que
havien de representar. Els actors hau
ran d’improvisar a partir d’aquell mo
ment els seus papers, i, amb elements
tant de la Ventafocs com de Peter Pan,
defensar noves identitats.

“Construïmlescosesapartirde les ja
construïdes”, defensa Broggi, que re

corda que l’ofici és també un joc de tra
dicions i reescriptures.
“L’obra és molt potent, molt arrisca

da, i d’alguna manera resumeix bé
aquella voluntat de fer un teatre atrac
tiu i popular sense renunciar a un pòsit
de sentit crític i rebel∙lia”, sosté Toni
Casares. “El més interessant de La des
aparició deWendy és que tot és absolu
tamentaccidental. Iésquemoltesvega
des les coses passen per accident”, de
fensa el director català.
Benet i Jornet ha escrit al voltant de

cinquantaobresde teatre,desde la seva
primera peça, Una vella, coneguda olor
(del 1963), finsapropostesmoltmésac
tuals, com Salamandra (del 2004). A la
Beckett s’han pogut veure A la fageda
(1990),El gos del tinent(1999) o,més re
centment, Soterrani (2008). Reconegut
amb guardons com el premi Nacional
de Literatura Catalana, la Creu de Sant
Jordi o elMax d’Honor, també ha estat
el responsable de les millors sèries de
ficció de la televisió pública catalana,
dotant sempre els seus personatges
d’un complex còctel: precisió i ferida.
“LacarreradeBenet iJornetésplena

de salts al buit. És molt personal. És un
avançat al seu temps, sent capaçd’equi
librar la gosadia estètica amb el guió de
telenovel∙les”, argumenta el directorde
la Beckett, qui a més assenyala que
“aquest abisme” és abordat, sempre, de
maneramolt subtil.
L’obra es justifica per simateixa, ens

diuCasares. El cert és que, alhora, tam
bé és una picada d’ullet al “teatre dins
del teatre” que trobem ja enHamlet, o
una pregunta per la identitat que recull
alguns jocsdramatúrgicsdelsSis perso
natgesalarecercad’autordePirandello.
Qui somrealment?Quèpassaria si obli
déssimelguióquehemescritperanos
altresmateixos?

JosepMaria Benet i Jornet
La desaparició deWendy
SALA BECKETT. DEL 9 DE NOVEMBRE AL 8 DE GENER
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‘La desaparició de Wendy’ és també una obra de “teatre dins del teatre” DAVID RUANO


