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ElLliurecomunicaaFabrequeanul·la l’obra
perdiners inoperpresumpteassetjament
Al comunicat públic, en canvi, el teatre addueix qüestions “ètiques”

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Feia uns quantsmesos que estava
alacordafluixa.Ihaacabatcaient.
Ara laqüestióéssiperunaqüestió
ètica o per falta de pressupost. El
que és segur és que el 15 de juny
el monumental Mount Olympus
–24 hores seguides de muntatge
amb 30 performers a l’escenari–
del creador belga Jan Fabre ja no
es podrà veure al Teatre Lliure.
Juan CarlosMartel, el nou direc-
tordelLliuredesprésde l’abrupta
sortida de Lluís Pasqual, ha deci-
dit cancel·lar-lo. I ahir la junta de
governdel teatre va aprovar la se-
vadecisió.Tot i això, les raonsper
a la cancel·lació que ahir elTeatre
Lliure va oferir a l’opinió pública
no són lesmateixes que ha comu-
nicata lagrancompanyiabelga.
De l’escarit missatge enviat pel

Lliure, amb una informació que
nohanvolgutampliar,semblaque
esdedueixquel’anul·lacióesdeua
redistribucióde recursos i a qües-
tionsètiques,a lapolèmicaqueels
últims mesos ha acompanyat Jan
Fabre, des que antigues col·labo-
radores el van denunciar per as-
setjament sexual i abús de poder.
Estractad’untemaqueenaquests
moments està sota investigació i
que va provocar una succintama-

nifestació contra una obra seva a
l’últim Festival Temporada Alta.
El comunicat del Lliure assenyala
literalment que, “d’acord amb
les líniesprogramàtiques incloses
en el projecte de la nova direcció
(expressadaenlavoluntatd’unte-
atre on la redistribució de recur-
sos i la concepció d’un canvi de
model social es puguin fer de la
manera més ètica artísticament i
humanament), lafunciódeMount

Olympus ha quedat cancel·lada”.
En canvi, a la carta enviada a la

companyia belga Troubleyn, fun-
dada per Fabre, s’explica que la
raó de la cancel·lació és única-
menteconòmica:elnouequipque
dirigiràelLliurehaheretat,diuen,
un pressupost baixíssim per a la
temporadaqueve,iaixòelshafor-
çat a redistribuir recursos. Entre
el caixet de l’enorme companyia i
el cost de condicionar el teatre
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Una escena de lamonumentalMount Olympus, de Jan Fabre
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Unavegada conegudes les alter-
natives de l’Ajuntament per a
l’ampliació del Macba, tant la
plataforma +Macba + Cultura
com laFundacióMacba van rei-
terarahirque“aracomara l’úni-
ca opció seriosa tant tècnica-
ment com econòmicament i ju-
rídicament fonamentada és la
Capella de la Misericòrdia”, en
paraules del seu portaveu, el ga-
leristaJoanAntonMaragall.Per
la sevabanda, lapresidentade la
Fundació, Ainhoa Grandes, va
qualificar de “brindis al sol” les
“idees” municipals, tot i que la
comissió delegada del museu
s’ha compromès a estudiar-les
una vegada els projectes siguin
acreditats amb els seus corres-
ponents informes tècnics.
En contraposició a aquestes

“inconcrecions”, +Macba +Cul-
turavapresentarlesconclusions
d’uninformedelCol·legid’Engi-
nyers segons el qual la subesta-
ció transformadora que hi ha al
subsol de la plaça TerenciMoix
–una de les raons per les quals
CatSalut desestima l’ampliació
delCapaldispensarideSert–no
té “efectes diferencials relle-
vants” sobre les activitats públi-
quesa l’entornde laplaça.!

ElMacba veu
inviables les
alternatives
d’ampliació

perquè els espectadors hi po-
guessinmenjaridormirdurantles
24 hores que dura l’obra, el pres-
supost podia ascendir a 200.000
euros.L’espectacle ja s’hapresen-
tat a molts grans teatres d’arreu
delmón.
I aquesta és la raó que es dona a

la companyia, a la qual s’admet
que l’anul·lació es pot sumar a la
polèmica que envolta Fabre, però
emfatitzen que aquesta no és la
raó de la cancel·lació, perquè co-

neixenlasolidesadelacompanyia
iaprecienlespersonesquela inte-
gren. També els comuniquen que
esperen col·laborar en pròxims
projectes. Des de la companyia es
reconeixen afligits perquè és una
obramoltespecialquepelnombre
depersonesquereuneixespot fer
només en ciutats molt escollides,
com Barcelona, amb què tenen
una meravellosa relació d’anys
queesperenquenoes trenqui.!
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