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Primera fila ICULT

torn de la companyia Troubleyn al 
Lliure a final de temporada. 

 
IMPACTANT I EXCLUSIU / Fabre i la seva 
troupe van triomfar en aquest mateix 
escenari del Lliure amb Belgian rules, 
mesos abans que esclatés l’escàndol 
Fabre. Per aquest polifacètic artista, 
que ha exposat la seva obra a grans 
museus com el Louvre i l’Hermita-
ge, Mount Olympus ha sigut un pas 
més en la seva concepció d’art total. 
Un muntatge tan impactant com ex-
clusiu, ja que la sala Fabià Puigser-
ver hauria de reduir-se a uns 650 es-
pectadors a causa que la maratonia-

na bacanal escènica dedicada a les 
tragèdies gregues necessitava una 
habilitació especial de la sala i del 
teatre. 

Martel, primer director del Lliu-
re escollit per concurs, ha volgut ser 
fidel al seu projecte. Ja va advertir 
que si no tenia pressupost per pro-
gramar, una de les seves primeres 
mesures seria la de suprimir el cos-
tós espectacle belga. Tot depenia de 
les condicions contractuals. Al cons-
tatar que l’espectacle estava empa-
raulat però no firmat, Martel ha cre-
gut més oportú destinar els diners 

Nova etapa d’una institució

El Lliure ‘condemna’

Fabre
El teatre anul·la  l’espectacle ‘Mount 
Olympus’ de l’artista belga, acusat  
d’abús de poder i assetjament sexual

Martel, el nou director,  atribueix  
la cancel·lació a «un canvi de model 
social» i la «redistribució de recursos»

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
l Teatre Lliure, sota la nova 
direcció de Juan Carlos Mar-
tel, ha decidit cancel·lar la 
funció de l’espectacle Mount 

Olympus, de Jan Fabre, director belga 
acusat d’abús de poder, mala praxi, 
assetjament sexual i comporta-
ments sexistes per una vintena de 
treballadors de la seva companyia, 
Troubleyn. La fiscalia belga investiga 
les acusacions. 

El Lliure atribueix la cancel·lació 
de Mount Olympus, de 24 hores de du-
rada i amb 30 intèrprets, que va es-
gotar les localitats en poques hores, 
a la «voluntat d’un teatre on la re -
distribució de recursos i la concep-
ció d’un canvi de model social pugui 
realitzar-se de la manera més ètica 
artísticament i humanament». 
S’abonaran els diners de les entra-
des al públic. 

L’anunci es va produir només una 
setmana després que Martel pren-
gués possessió del càrrec després de 
la dimissió de Lluís Pasqual, acusat 
de tracte despòtic, l’agost. No costa 
interpretar l’anul·lació de l’obra de 
Fabre com un senyal que Martel obre 
una nova etapa del Lliure, més social 
i menys de grans noms.  

A Catalunya, diversos col·lectius 
feministes ja es van enfrontar a l’ar-
tista aquesta tardor intentant impe-
dir, amb escàs èxit i presència da-
vant del teatre, que el festival Tem-
porada Alta oferís The generosity of Dor-
cas, espectacle interpretat pel ballarí 
Matteo Sedda. I tenien previst dur a 
terme noves accions davant del re-

de Mount Olympus a produccions 
més d’acord amb un Lliure més so-
cial i obert als nous creadors. Amb 
la cancel·lació, de passada, s’estalvia 
la incòmoda presència al Lliure 
d’un artista sota sospita. 

Martel va començar a treballar 
oficialment al Lliure l’1 de febrer pas-
sat. Tenia clar que si faltaven recur-
sos per programar, es carregaria 
Mount Olympus. Una setmana després 
ja es noten els canvis anunciats per a 
la refundació del teatre. A més de la 
cancel·lació de Mount Olympus, la jun-
ta de govern de la Fundació Teatre 
Lliure-Teatre Públic de Barcelona 
també ha aprovat diverses mesures a 
favor d’una transparència més gran 
en la gestió econòmica. 

Després de l’escàndol pels volu-
minosos emoluments de l’anterior 
director, Lluís Pasqual, que va arri-
bar a cobrar bastant més que el presi-
dent de la Generalitat, Martel s’ha 
proposat fer un striptease total dels 
comptes de la institució. A partir 
d’ara, la direcció del Lliure publicarà 
la informació dels comptes anuals 
durant el seu mandat, «una cosa que 
va més enllà de la normativa de les 
fundacions privades», va indicar el 
teatre. Inclourà les retribucions, les 
dietes i les indemnitzacions dels 
seus càrrecs directius. 

 
ESTUDI DE RISCOS PSICOSOCIALS / Amb la 
transparència com a objectiu, també 
s’ha penjat a la pàgina web del teatre 
el resultat de l’estudi de riscos psico-
socials sol·licitat pels treballadors 
del teatre. Com es va vantar Lluís Pas-
qual fa poc en una entrevista a EL PE-
RIÓDICO, no reflecteixen res preo -
cupant, tot i que mai sabrem quins 
haurien sigut els resultats si s’ha-
gués fet amb ell al capdavant, i no a 
l’octubre. 

S’establiran uns límits màxims 
pel que fa a les retribucions dels 
creadors que treballin a les produc-
cions pròpies del Lliure segons la 
 sala on treballin i de cada categoria 
artística. El Lliure gestiona tres sa-
les de mida diferent. D’una banda, 
la històrica seu de Gràcia, amb 250 
butaques. D’una altra, les dues sales 
del Palau de l’Agricultura de 
Montjuïc, la sala Fabià Puigserver, 
de 800 localitats, i L’Espai Lliure, 
amb menys de 200. H

Fabre està investigat  per les acusacions 
d’excol·laboradors i podria perdre les subvencions

«Càstigs subtils  
i menys subtils»

L’ESCÀNDOL

SILVIA MARTINEZ 
BRUSSEL·LES

Des que una vintena de treballa-
dors i excol·laboradors de l’artista, 
coreògraf i director belga Jan Fa-
bre, i de la seva companyia Trou-
bleyn denunciessin públicament 
el setembre de l’any passat haver 
sigut objecte d’humiliacions, in-
sults, intimidacions i xantatge se-
xual per qui és considerat un pilar 
de la cultura a Flandes (Bèlgica), 
les reaccions no han parat. El Tri-
bunal del Treball d’Anvers va 
obrir una investigació per supo-
sats abusos i alguns teatres d’Eu-
ropa li han tancat les portes. L’úl-
tim, el Lliure. 

Tot va començar amb unes decla-
racions del provocador artista a la 
cadena pública flamenca VRT el 27 
de juny del 2018. A debat al plató, 
les conclusions d’un estudi encarre-
gat pel Govern flamenc sobre l’as-
setjament sexual al sector i un titu-
lar: una de cada quatre dones ha si-
gut víctima durant l’últim any d’al-
gun tipus d’assetjament. 

Els comentaris de Fabre, negant 
l’existència d’aquest tipus de ca-
sos, van desencadenar una contun-
dent resposta dels seus extreballa-
dors en forma de carta oberta pu-
blicada a la revista Rekto: Vers. En 
aquesta, els signants, vuit amb 
noms i cognoms i una dotzena 

La suspensió,  
plena de simbolisme, 
 ha sigut possible perquè 
l’espectacle només 
estava emparaulat

Jan Fabre, a  
Barcelona el 2018.
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futures oportunitats de feina. Quan 
els artistes ho rebutjaven i prova-
ven de mantenir una relació profes-
sional, respectuosa, les seves deci-
sions es trobaven amb càstigs sub-
tils i menys subtils, com l’assetja-
ment, la humiliació verbal, l’agres-
sió i la manipulació», expliquen. 

Consentiment 

Tot i que Fabre s’ha defensat al·le-
gant que «tots els fets van ser de 
consentiment mutu i respectuo-
sos», els efectes de la missiva van 
ser immediats. El comissari d’una 
exposició d’art modern a prop de 
Gant va decidir retirar un vídeo 
d’una performance de Jan Fabre, i 
l’artista Hannah De Meyer va optar 
per abandonar els locals de Trou-
bleyn on tenia previst oferir el seu 
espectacle New skin. Mentrestant, la 
Fiscalia d’Anvers va decidir obrir 
una investigació d’ofici i el mateix 
va fer el Ministeri de Cultura de 
Flandes, que va advertir la compa-
nyia: o aplica mesures internes d’in-
tegritat i bon govern de cara a 
l’abril o retiraran les sucoses sub-
vencions que rep. H

ELISENDA PONS

33 Representació de ‘Mount Olympus’, a Berlín.

WONGE BERGMANN

d’anònims, relaten la seva trau -
màtica experiència amb el presti-
giós artista i l’acusen de comporta-
ment sexista i contínues intimida-
cions. «La humiliació és el pa de 
cada dia a i al voltant del lloc d’as-
saig de Troubleyn. Els cossos de 
les dones, en particular, són el 
blanc de crítiques doloroses, so-
vint obertament sexistes, indepen-

dentment de la seva condició física 
real», van denunciar. 

Segons els signants, Fabre va con-
vertir en una pràctica habitual l’or-
ganització de sessions de foto semi-
secretes a casa seva, amb l’excusa de 
realitzar un projecte d’art visual, a 
les quals seguien proposicions se-
xuals que es van convertir en una 
moneda de canvi. «Accés a solos i/o 

ÒBIT

Mor Távora, 
partisà del 
teatre ‘jondo’ i 
de denúncia
3 El director teatral, un «andalús 
tràgic», va morir als 88 anys

M. C. 
BARCELONA

E
l teatre espanyol es va que-
dar ahir orfe d’una gran fi-
gura amb la mort als 88 
anys de Salvador Távora, 

ànima de La Cuadra de Sevilla, els 
muntatges de la qual van impactar 
tant dins com fora d’Espanya. El seu 
llenguatge universal, fidel a les se-
ves arrels andaluses i les seves idees 
liberals, sempre el va allunyar dels 
tòpics. Va apostar per un teatre 
compromès i en constant evolució. 
N’hi ha prou amb veure el camí re-
corregut entre el crit per 
la llibertat de Quejío –el 
seu primer i trencador 
muntatge, fet amb ele-
ments tan bàsics com cor-
des, un bidó metàl·lic i pe-
dres– i la seva impressio-
nant versió flamenca de 
l’òpera Carmen, estrenada 
amb èxit al Festival Cas-
tell de Peralada, on va pre-
sentar alguns dels seus 
treballs més ambiciosos. 

 
LLIURE I HONEST / «Jo soc un 
andalús tràgic, gairebé un 
andalús, com deia Lorca, 
de la vida i de la pena», va 
assegurar quan li van con-
cedir el premi Max honorí-
fic. Criat a l’humil barri 
del Cerro del Águila de Se-
villa, Távora va entrar a treballar a 
una fàbrica de filatures amb 14 anys, 
una cosa que el va marcar. Les seves 
obres, realitzades des de la màxima 
llibertat i honestedat, denunciaven 
la injustícia social. Va dotar els seus 
espectacles de veritat, profunditat i 
poesia. La història, la literatura, la 
lluita obrera i les seves primeres pas-
sions, la tauromàquia i el flamenc, 
alimentaven la seva feina. Al final de 
la seva carrera va posar en marxa 
Távora Teatro Abierto, una sala en 
règim de cooperativa a l’extraradi de 
Sevilla, al mateix polígon industrial 
on va treballar sent adolescent. 

El sud i els cants que va mamar 

des de petit van impregnar les seves 
creacions, des del seu primer i tren-
cador Quejío (1972) a l’últim, Memori-
as de un caballo andaluz (2013). Cantaor 
 –va gravar diversos discos– i torero, 
Távora es va acostar al teatre amb to-
tal llibertat. Preferia l’acció al dis-
curs, la paraula cantada. Comunica-
va a través d’emocions, sons i imat-
ges. «Era un dels nostres referents. 
En els seus espectacles hi solia incor-
porar màquines, una cosa que ens 
fascinava,» va assenyalar Carlus Pa-
drissa, membre de La Fura dels Baus. 

Entre les seves obres hi figura Piel de 

toro (1985), que es va muntar en un 
Mercat de les Flors convertit en una 
gran plaça. Va adaptar Las Bacantes 
(1987), d’Eurípides, i Crónica de una 
muerte anunciada, de García Márquez. 
Després vindrien la seva incursió al 
món d’un dels genis del segle XX, Picas-
so andaluz o la muerte del minotauro 
(1992), i la seva impressionant Carmen. 
Ópera flamenca de cornetas y tambores. 

El seu llenguatge va atreure aviat 
l’atenció internacional i acostumava 
a fer grans gires pel món. Don Juan en 
los ruedos (2000) va ser polèmic a Cata-
lunya per l’ús d’animals; de fet es va 
presentar a Peralada sense el fona-
mental toro de lídia. H

MIGUEL LORENZO

33 Salvador Távora, el 2017.


