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d’euros anuals perquè la nova seu
–que té dues sales de teatre– funci-
oni a tota màquina. Increïblement
lesadministracionscatalanes s’han
arremangat i hi posaran, diu Casa-
res, almenys la meitat dels diners.
CasaresassenyalaquelaBeckettha
depromoure“un teatrecontempo-
rani en el sentit més radical” i ad-
verteix que “la societat està àvida
de nous relats que ens expliquin.
Falten dramaturgs que ajudin a
construir nous relats allunyats dels
estàndardsqueensempassem”.
LaBeckett tindràquatregrans lí-

nies. Laprimera, continuar sent un
espai de creació contemporània.
En aquest sentit, acollirà com-
panyies en residència: les dues pri-
meres, Obskené i Sixto Paz. Així
mateix,hihauràundramaturgresi-
dent, aquest any Marilia Samper.
Tots hi podran treballar els seus
projectes i estrenar-los-hi. Perdes-
comptat, la sala continuarà treba-
llant en la internacionalització dels
autorscatalans.Iampliaranelscur-
sos de formació, obrint-los a noves
disciplines, incloent-hiafilosofia.I,
amés amés, la novaBeckett vol ser
un àmbit de pensament i debat. De
tot això sorgirà la programació de

lessales:hihauràgransciclestemà-
tics, aquest any sobre les migraci-
ons i la revoluciódelsgèneres.
Però, per començar, res millor

que una obra del patriarca del tea-
trecatalàactual,JosepMariaBenet
i Jornet. A Casares li salten les llà-
grimes quan ho anuncia (Benet i
Jornet va anunciar fa un anyque té
alzheimer), de manera que pren la
paraula Oriol Broggi, que dirigeix
l’obra:“EnPapituvavenirauna ac-
tuació i va dir que li venien flaixos
de la peça i de la seva infantesa.
Gaudia”, assenyala, i diu que La
desaparició de Wendy és una obra
molt divertida en què una compa-
nyiavolrepresentarPeterPanperò
els decorats són equivocats. A par-
tir d’allà sorgeixen “molts temes
del teatre, la societat del moment i
l’autor, aqui li costa fer-segran.Els
actors i autors sembla que es dedi-
quin a fer teatre per recuperar
imatges perdudes. En el fons a tota
la societat li costa fer-se gran. Tots
somPeterPan”.!

La històrica sala estrena oficialment la nova seu del Poblenou amb
una obra de Benet i Jornet i presenta les seves futures línies d’actuació

LaBeckett ja tépla
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A laimponentsaladelave-
llacooperativaPauiJus-
tícia del Poblenou hi ha
representants de la Ge-

neralitat i de l’Ajuntament. També
delmónteatral, comel fundadorde
Focus,DanielFernández, i lapresi-
denta d’Adetca –la patronal del
sector–, Bet Orfila. I hi ha autors
teatrals, esclar, queper algunacosa
aquesta antiga cooperativa re-
convertida en un teatre esplèndid
serà la gran casa de l’autor aBarce-

lona. I també hi ha molta premsa
que vol saber el pla per omplir els
3.000 metres quadrats d’aquest
edificianodíperforaperòal’interi-
or del qual els arquitectes han
conservat totsels fantasmes,parets
escantellades incloses. “Queda in-
augurat aquest pantà”, diu de bro-
ma davant tanta expectació Toni
Casares, directorde la salaBeckett.
“Això ja fa aigües”, diu amb ironia
Oriol Broggi, director de l’obra que
obre l’espai: La desaparició de
Wendy, escrita per Josep Maria
Benet iJornetel 1973.
LesfuncionsdeLadesaparicióde

Wendy comencen demà, però l’es-
trenaoficial seràdilluns.Aleshores
tambéhihauràlaposadadellargde
la nova Beckett, després de deixar
–empesos per la propietat– la his-
tòricaseudeGràcia,on lavafundar
José Sanchis Sinisterra, el 1989.
Gairebé tres dècades després la
Beckett, amb els seus muntatges i
amb els seus cursos, s’ha convertit
en un pilar de l’increïble èxit
que avui viu la dramatúrgia catala-
naalmón.
Desprésdemoltsobstacleselsúl-

tims anys, laBeckett per fi pot créi-
xer. Això sí, necessita dos milions

DAVID RUANO

Els protagonistes de La desaparició deWendy, que obre la Beckett

EnguanylaBeckett
tindràduescompanyies
–ObskenéiSixtoPaz–i
unaautora,Marilia
Samper,enresidència


