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Adeu
alLliure

personalista
Juan CarlosMartel vol

un teatre inclusiu i paritari

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A
questa és la cròni-
ca d’un voler. La
crònica d’una vo-
luntat. Juan Car-
los Martel, el di-
rector d’escena

triat com a nou responsable del
Teatre Lliure en un concurs con-
vocat arrande la dimissió deLluís
Pasqual, es proposa refundar
aquest equipament històric i con-
vertir-loenunteatre“nopersona-
lista” que estigui compromès amb
la inclusió social. Una casa “inte-
gradora i oberta” que tingui entre
elsseusobjectius laparitat, tanten
la seva programació com als seus
equips artístics. “Un teatre del se-
gleXXI que ajudi a construir Bar-
celona a partir de la cultura”, en
paraules seves.
Martel va presentar ahir les

línies teòriques del seu projecte. I
també els seus objectius per als
pròxims quatre anys. I ho va fer
envoltat d’una trentena de treba-
lladors del teatre, “perquè refun-
darelLliurenohopuc fer sol, sinó
ambtotes i tots”, vadir.
El nou director està convençut

que amb un departament demàr-
queting renovat i captació de fons
el teatrepodria atreure, amb la se-
va marca, fins a mig milió d’euros
enpatrocinis iarribarals tresmili-
ons d’euros en ingressos propis,
unaxifraquearaestrobaen1,7mi-
lions.D’aquestamanera es fixaun
mínim de deu milions de pressu-
post “sense tanta dependència de

les administracions públiques”.
Del seu discurs no es va des-

prendre una línia estilística con-
creta, però sí quines són les seves
prioritats. Per exemple, produir
espectacles de “contingut clara-
ment comunitari”, i el primer
exemple és la peça que estrenarà
ell mateix al Festival Grec
d’aquest estiu, al Teatre Nacional
de laToscana i al teatreArtesà del
Prat de Llobregat, que obrirà a fi-
nals de temporada. Es tracta d’un
muntatgeperal qual tindrà lapar-
ticipació de l’associació Amics de
laGentGran...
“ElLliurenonoméshadeserun

reflexde lasocietat, sinótambéun
exemple; exemple d’una societat
col·lectiva, oberta, diversa i trans-
parent”, al·lega. “Almenys una de
les produccions anuals ha de ser
concebuda per aquests col·lectius
silenciats”.
Demoment, lasevaprimeracita

important és demà, primerdiadel
mandat, amb el comitè d’empresa
delLliure.Iesperaquelipuguiex-
plicar amb més detall l’afer Lluís
Pasqual. “En aquesta casa última-
ment hem rebut molts pals i hem
depoder tancaruncapítol i iniciar
una nova etapa”, va dir Martel en
relació amb la convulsa dimissió

Cultura
La refundació d’un equipament històric

delseupredecessordesprésdeser
acusat per una actriu de tracte de-
nigrant. Pel que diu Martel, Pas-
qual li va enviar unWhatsApp en
conèixer la notícia del seu nome-
nament en què li deia: “Per al que
vulguis”. “A ell li desitjo la millor
de les sorts i encerts al teatreSoho
CaixaBank”, va afegirMartel, que
no oblida que el primer contracte
queva tenira la sevacarreravaser
com a ajudant de direcció de Pas-
qual alTNC.
Final d’etapa, doncs, que dona

llocaunaaltradenovaalLliure,en
quèhihauràconvocatòriapública
per ocupar la plaça de gerència.
Perquè Martel compareixia ahir
amb lanovadirectora artística ad-
junta, Georgina Oliva, i ja sense
AuroraRosales iClaraRodríguez,
que han dirigit interinament la
institució des de la dimissió de
Pasqual almesd’agost.
Marteladvocaperunteatreges-

tionat de manera “participativa”,
gràcies a un sistema de comitès i
una reforma dels estatuts que “li-
mitarà els mandats i defensarà la
paritat” i que, amés, permetrà re-
novar tots elsmembres del Patro-
nat en un termini de sis anys. Així
ho va confirmar el president del
Patronat, Ramon Gomis, que té
previst abandonarel càrrecd’aquí
pocs mesos, quan la modificació
sigui aprovada al maig a fi que
s’apliqui la temporadaqueve.
“Jo no soc aquí per llaurar-me

una carrera –va sostenir Martel–;
per tant, el meu principal objec-
tiu no és dirigir les meves pròpies
obres al Lliure, sinó transmetre

ÁNGELA SILVA

JuanCarlosMartelvacomparèixeracompanyatde la sevaadjuntaartística,GeorginaOliva, i ambunatrentenadetreballadorsdel teatre: “RefundarelLliurenohopuc fer sol”

1 El teatre no girarà
artísticament al voltant de la
figura del director, sinó “en funció
de les necessitats socials
i culturals de la ciutat”

2 Cada any es donarà suport
almenys a un artista nou. Es crea
un comitè de dramatúrgia, un
altre de residències i una Escola de
Pensament. Per tant, no és
necessària la companyia jove
ni el projecte T6

3 No es podrà programar un
mateix creador dos anys seguits

4 Es buscarà la màxima paritat
en la programació i equips artístics

5 Es produiran i es promouran
espectacles de contingut
clarament comunitari en
col·laboració amb altres
institucions socials de la ciutat

6 Cada projecte ha de tenir
incidència en el sistema educatiu
i repercutir “en la nostra
comunitat”

7 Es reformularan els antics
Radicals Lliures sota una
perspectiva política i social actual,
per crear un cicle de noves veus

8 Es presentarà la temporada
cada sis mesos, per garantir
que respon a l’actualitat
social

LES CLAUS DEL CANVI
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les inquietuds de la societat”.
Així doncs, no s’envoltarà d’un

comitè assessor, sinó d’aquest sis-
tema de comitès de programació,
o sigui: un comitè de transparèn-
cia i igualtat; un comitè dedrama-
túrgia (ambJuanCarlosOlivares i
VictoriaSzpunberg);uncomitède
lectura de textos (amb Ingrid
Guardiola i Marc Artigau); un co-
mitè d’educació; un comitè de re-
sidències; un comitè de projectes
internacionals i noves veus (amb
el mateix Martel i Georgina Oli-
va)... i, bé, una escola de pensa-
mentformadaperMarinaGarcési
Albert Lladó, a més del Lliure en
Viu, per fer accessible el teatre
ambmitjans digitals. Així mateix,
hihauràuncomitèd’enllaçambla
Fundació format per Neus Mas-

ferrer i Jordi Sellas. També es vol
crearunabibliotecadigitald’accés
públic i fundar unmuseu interac-
tiu. I col·laborar amb les universi-
tats i amb les fundacions culturals
de Montjuïc. O establir i reforçar
acords amb la Biennal del Pensa-
ment, el Sónar o el mateix teatre
Grec.
Apartird’araelLliurepresenta-

rà la temporada cada sis mesos, al
juny i al novembre –“una manera
que respongui a la realitat social
canviant”–, i possiblement optarà
perescurçarelnombredepropos-
tes (ara 37) per no estressar la
companyia. Martel considera així
la possibilitat d’allargar l’exhibi-
ció de les obres, ja que segons l’úl-
tim estudi de riscos psicosocials,
hi ha un 8% dels 66 treballadors
que “comencen a sentir-se sobre-
passats”.
I un parell de voluntats finals:

“Tots els projectes hande ser lliu-
res ideològicament i idiomàtica-
ment”, diu el flamant director del
Lliure. Un teatre que entén “des
d’un concepte d’art no especula-
tiu”. “Un teatre que sigui verita-
blement per a tothom, perquè és
detoteslespersonesd’onneixl’art
iésa lespersonesaquihauríemde
tornaraquest art”, conclou.!

#tuitsdecultura
@MIIS3RIIA
Mireia Pérez Llibretera

Ante laspersonasqueentranen la libreríaynoestán
emocionadasymepreguntansi los libros sealquilanosi
hacemos fotocopiasnoséquehacer, si abrazarles,darles
unguantazoounfolleto;un folleto sería lomásadecuado.

@Barcelo_neta
Júlia Barceló Actriu

Comencem la segona i última
setmana d’#AÜC i el que
sembla una prometedora
nova època del @teatrelliure!

@guillemclua
Guillem Clua Dramaturg

¿Series en los Goya? Es un debate interesante con
sus pros y sus contras. Pros: popularizarían los
premios, dignificarían aúnmás la oferta televisiva
y fomentarían la producción y excelencia locales.

@evgenymorozov
Ievgueni Morózov Escriptor

Anticipant la defensa de
Facebook: “No venem les
dades personals, venem
les persones”

Les cineastes alcen la veu i frenen
lesmentidesmasclistes alsGoya
Una novamarea de ventalls vermells inundarà la gala amb el lema #Niunamenos

FERNANDO GARCÍA
Madrid

A la gala delsGoya de l’any passat
l’Associació de Dones Cineastes
(CIMA)varepartirentreelsassis-
tents gairebé dosmil ventalls ver-
mells, en què apareixia retolat el
lema #Masmujeres, en una òbvia
reivindicació d’una presència fe-
menina més gran en la indústria
cinematogràfica. En la cerimònia
dels Goya d’enguany, dissabte vi-
nent a Sevilla, la representació fe-
menina seràmésgrande l’habitu-
al, sobretot en la secció de millor
direcció novella, en què tres dels
quatrecandidatssónrealitzadors.
Un pas important, segons CIMA,
tot i que sens dubte insuficient.
Dissabte l’entitat tornarà a repar-
tir ventalls vermells, aquesta ve-
gada amb el lema del moviment
contralaviolènciamasclista:#Ni-
unamenos.
L’organització, que reuneix a

quatre-centes professionals del
cinema i la televisió –directores,
guionistes, muntadores, produc-
tores, actrius, etc., va anunciar la
seva acció alsGoyamitjançant un
comunicat en què feia especial

èmfasi en les falsedats que alguna
formació política propaga per
mirar de minimitzar la realitat
delsmaltractaments i feminicidis.
“Davantl’anguniosarealitatdeles
dones assassinades per violència
masclista i la campanyadementi-
des irresponsables i temeràries
que no deixen de difondre’s dar-
rerament, ens unim a la denúncia
d’aquesta situació alarmant i a

l’exigència d’una solució imme-
diata”, van dir les dirigents de
CIMA. I van recordar la dada de
les 976 víctimes mortals per
aquesta violència des que el seu
nombreesvacomençaracompta-
bilitzar l’any2003.
Les cineastes van subratllar la

importànciadelcinemaide la tele
a l’hora de “fer caure estereotips
perillosos” entorndelsmaltracta-

mentsiesproblemesdepèrduade
drets de les dones. “Volem més
dones que transformin la societat
per fer-la igualitària” i aportin “la
necessària mirada femenina”.
Una mirada que avui ocupa una
quota encara molt desajustada
dins de la nostra cinematografia:
de les 187 pel·lícules espanyoles
estrenades el 2018, només 36, un
20%,van tenirunadonacomadi-
rectora.
Demica enmica es veu un can-

vi, com mostra la predominança
femeninaentreels filmsnominats
a la secció de nous realitzadors
dels Goya. Tret de la cinta Sin fin,
de CésariJoséEstebanAlenda,es
tracta de pel·lícules escrites i diri-
gides per dones que expliquen
històriesdedones: CarmenyLola,
d’ArantxaEchevarría, sobreeldi-
fícil relacióentreduesgitanes;Vi-
ajealcuartodeunamadre,deCelia
Rico, centrada en una relació en-
tremare i filla, iAna de día, d’An-
drea Jaurrieta, en què una jove es
trobaambundobledesimateixa.
L’objectiu de #Másmujeres en

elcinemaesvacomplint.Tot ique
no en la seva justa mesura
encara.!

DANI DUCH

Les cineastes Isabel Coixet i Carla Simón als Goya de l’any passat

Ja no ens espanta dir que no

M’agrada escriure amb el ci-
garret a la mà, com si després
de cada pipada m’haguessin
d’envair la verborrea i la creati-
vitat. Però avui no puc. Emvaig
refredar l’altre dia fent de figu-
rant al carrer a -2, per a una sè-
rie francesa. Què volen que els
digui, senyores i senyors. Vaig
venir a la capital francesa per
enfilar-me al llom de la fama. I,

després d’uns glops de réalité,
combino els contractes d’actriu
amb les classes d’espanyol al
Lycée.Mentre segueixo sotme-
sa al desig de la interminable
jerarquia de què depenc, em
conformo d’aconseguir la in-
termittence, o el que és estar
parat –i emparat– per als artis-
tes i tècnics delmón de l’espec-
tacle que, per definició, treba-
llen de manera intermitent.
Quan un saltimbanqui (sí, jo
puc dir-ho, tu no) aconsegueix
demostrar a l’Estat que treballa

activament, l’any següent se li
atorga aquesta recompensa
econòmica cada mes, cosa que
permet poder-se dedicar a la
creació. Els nostres veïns seran
cartesians i un pèl arrogants,
però defensen la seva cultura,
tot i que, malauradament, em
continuen demanant de fer
personatges sexis i sense suc ni
bruc massa sovint.
A veure si s’entén d’una ve-

gada que una pot tenir pits, ta-
lent i intel·ligència. Potser, ara
que hi penso, em vaig refredar

a la festa del col·lectiu 50/50 el
2020. A França, el mouvement
està capitanejat per una infini-
tat de big names de la indústria,
que lluita perquè el 2020 hi ha-
gi una paritat total en el món
del cinema. Això m’hauria de
donar feina, no?Mentre em re-
fredava parlant amb una repre-
sentant d’actors i intentant en-
creuar mirades amb Virginie
Despentes, em vaig adonar que
s’està coent alguna cosa, mes-
dames et messieurs. I un munt
de doñas nadies i jo serem part
d’això, perquè hem perseverat
sense passar per l’adreçador,
perquè cada dia ens espanta
menys dir que no.!

Alba Guilera

A. GUILERA, actriu

“Elmeuprimerobjectiu
noésdirigir lesmeves
pròpiesobresalLliure,
sinótransmetrela
inquietuddelasocietat”


