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Primera fila ICULT

Ser o no ser

del teatre
El sector s’enfronta al futur amb 
 incerteses i els seus professionals 
pensen com reinventar-se

MARTA CERVERA 

BARCELONA

E
l teatre es debat entre 
seguir fidel a la seva 
essència, a aquell con-
tacte directe entre pú-

blic i actors en un mateix espai, 
o reinventar-se per adaptar-se a 
aquesta nova normalitat imposa-
da pel coronavirus. Diversos ac-
tors, autors, productors i direc-
tors s’enfronten aquests dies no 
només a la crisi més bèstia que 
ha viscut el sector, sinó també a 
una tremenda incertesa. Al-
guns s’han pogut beneficiar de 
les ajudes del Govern central i 
de la Generalitat. Però mentre 
no hi hagi protocols per tornar 
amb seguretat no apujarà el te-
ló. Les xifres espanten: només a 
l’abril es van perdre 2.300 fun-
cions a Catalunya, que repre-
senten 15 milions d’euros, se-
gons dades d’Adetca. El festival 
Grec, amb el seu intent de desa-
fiar la Covid-19 amb molta ima-
ginació, podria insuflar una mi-
ca de vida. Molts creadors te-
men pel seu futur. El teatre pri-
vat ja ha anunciat que és invia-
ble obrir amb l’aforament re-
duït. Només els equipaments 
públics ho podran fer a l’octu-
bre sempre que tinguin un pla 
de riscos laborals adaptat a 
aquest distòpic escenari. 

JORDI CASANOVAS 

AUTOR I DIRECTOR 

3 «Hi ha gent en el nostre sector 
que ho passa realment mala-
ment. Vivim una emergència es-
cènica i no s’està actuant amb ra-
pidesa. Jo tinc la sort de poder 
viure dels drets d’autor», explica 
l’autor de Ruz-Bárcenas, Gazoline i 
Vilafranca. Creativament, el con-
finament no li resulta produc-
tiu. «És difícil concentrar-te i es-
criure quan tens el nen a casa». 
També va intentar assajar una 

obra a distància, s’havia d’haver 
estrenat al Borràs la setmana 
pas sada. «El teletreball és utòpic. 
El teatre necessita proximitat». 
Per a ell l’únic positiu d’aquesta 
terrible crisi és la reflexió que 
comporta: «¿Quina mena de tea-
tre volem o necessitem? ¿Què 
voldrà escoltar el públic quan 
sortim d’aquí?», es pregunta. 
«Sens dubte acabaran sorgint 
novetats interessants, però el te-
atre ho passarà malament dos o 
tres anys». L’exaspera la lentitud 
de l’Administració. I critica que 
promet ajudes, però no ha in-
gressat ni un euro encara en els 
minvats comptes dels creadors. 
«És una emergència i van lents». 
No tots podran aguantar, per ai-
xò apel·la a la responsabilitat 
dels teatres públics per evitar 
«desercions de creadors molt va-
luosos». Alguns dels seus col·le-
gues pensen a escriure novel·les; 
per sobreviure ell es planteja si 
entrar en el món audiovisual. 
«Mentre hi hagi el perill de con-
tagi i s’imposi el distanciament, 
el teatre ho té fotut». 

GISELA JUANET 

PRODUCTORA DE VIU EL TEATRE 

3 «Els diners d’una nova produc-
ció que anàvem a estrenar el 
2021 han sigut la nostra sal- 
vació. Moltes companyies no 
aguantaran més de tres mesos 
sense activitat. Si no hi ha feina, 
hibernaran. Serà dur», assenya-
la la productora que s’encarre-

L’escena en temps de coronavirus   

Serà difícil 
reprendre l’activitat 
mentre no hi ha 
 protocols per  
als intèrprets,   
les sales i el públic

ga de la programació infantil 
del Petit Romea. La seva compa-
nyia ha perdut 44 funcions i bo-
los des del 12 de març fins al 
juny. Espera tornar a l’activitat 
a partir del Nadal que ve. Abans 
ho veu complicat. Les escoles, 
un dels seus principals clients, 
tampoc estan per a espectacles. 
«Aquesta temporada està per-
duda però ¿i la pròxima? El pro-
blema és que mai s’ha vist el tea-
tre com una cosa essencial i la 
por dels contagis ho complica 
tota encara més». La seva pro-
ductora, com la majoria, va 
aplicar un erto als treballadors 
fixos. Els intèrprets es podran 
acollir a l’atur gràcies al decret 
llei aprovat dimarts. Calcula 
que la companyia tardarà un 
any a cobrar els ajuts anunciats 
de l’Ajuntament de Barcelona, 
de la Generalitat i del Ministeri 
de Cultura. Exploren noves vies 
de comunicació amb el públic a 
través del seu canal de Youtube 
Viu el teatre TV, que va començar 
amb 20 seguidors i ja en té 660. 
«Més enllà d’espectacles mos-
trem la feina que hi ha darrere 
d’un espectacle. Ara que tanta 
gent consumeix cultura a casa 
val la pena mostrar el que com-
porta fer un muntatge». Així 
mateix s’han inventat propos-
tes online per adaptar-se als nous 
temps, com ara un taller de mú-
sica per a nadons en live strea-
ming que es veurà a l’Instagram 
del consistori de Sant Joan Des-
pí, a més d’altres iniciatives de 
teatre de carrer adaptades a la 
nova normalitat. 

IVAN BENET 

ACTOR 

3 «Tot i que el reial decret apro-
vat és important, més ho seria 
comptar amb l’Estatut de l’Ar-
tista i amb un pressupost de Cul-
tura decent: aquell 2% del pres-
supost de la Generalitat que ja 
reclamàvem abans d’aquesta 
pandèmia», diu Ivan Benet, a 
qui l’estat d’alarma va agafar a 
punt d’assajar Les tres germanes 
al Lliure. «La meva última feina 
va acabar el 22 de desembre», as-
senyala recordant el rodatge de 

 JORDI CASANOVAS  El dramaturg no descarta la televisió.

 ÀLEX RIGOLA  El director explora nous formats.

 ELS PIRATES  El Maldà oferirà continguts ‘online’.
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la sèrie Antidisturbios, dirigida 
per Rodrigo Sorogoyen per a 
Movistar+. Gràcies al curs d’es-
criptura que va fer després a 
l’Ateneu Barcelonès ha bolcat 
aquests dies tota la seva hipe-
ractivitat en la creació de relats 
breus. «M’ha servit com a via 
d’escapament», admet. Està vi-
vint dels seus estalvis i d’un 
atur que li procura 450 euros 
durant quatre mesos. Tot i que 
de feina mai n’hi ha faltat, ara, 
als 43 anys, es penedeix de no 
tenir un pla B. «Si el teatre no ar-
renca a la tardor, ¿què faig?», es 
pregunta. No és l’únic. «El món 
audiovisual és la gran esperan-
ça blanca en aquests moments», 
afirma. No entén que «els futbo-
listes s’estiguin entrenant però 
els actors no puguem assajar». 

ÀLEX RIGOLA 
DIRECTOR 

3 «La nostra companyia està 
contemplant totes les possibili-
tats. No hem parat màquines. 
L’equip dramatúrgic està bus-
cant vies per fer teatre viable 
mentre duri la Covid-19: una 
proposta que permeti relacio-
nar-te amb els espectadors res-
pectant la normativa de segure-
tat», explica Àlex Rigola. Calcu-
la que hi haurà poca activitat 
fins a la tardor. Però si arriba- 
da aquesta data els teatres no 
obren, pensa desenvolupar un 
projecte cinematogràfic. La 
companyia Heartbreak Hotel te-
nia una obra ja estrenada en 
marxa i una altra a punt d’estre-
nar, La gavina, una producció 
pròpia amb sis actors que havia 
d’haver estrenat a La Villarroel. 
«No em puc endeutar més en 
aquests moments», respon so-
bre els crèdits tous proposats 
per les administracions. Espera 
que no caigui el compromís 
d’actuar a la tardor al Teatro de 
la Abadía de Madrid, «però no sé 
si es podrà fer al setembre, o al 
gener o el juliol del 2021». 

ÀLEX CASANOVAS 
ACTOR 

3 «Encara que es reprogramin 
es pectacles, ningú sap quan tor-
narem a treballar», reconeix 
Àlex Casanovas, actor al capda-
vant de l’Associació d’Actors i 
Directors Professionals de Cata-
lunya (Aadpc). En la fase 1 no-
més pots actuar a l’aire lliure 
per a 200 persones assegudes a 
un metre i mig de distància en-
tre elles o en una cosa difícil de 
rendibilitzar: espectacles amb 
menys d’un terç de l’aforament 
de la sala. El gran problema és 
que «encara no hi ha protocols 
de seguretat per al treball dels 
actors en un rodatge o un tea-
tre». S’hi podrien imposar els 
tests, com als futbolistes, «però 

de moment escassegen». Com 
que és impensable que els ac-
tors actuïn amb mascaretes, el 
preocupa no saber quan podrà 
tornar l’activitat. «Si la tempo-
rada 2015-2016 ja un 21% de la 
professió vivia d’una altra cosa, 
ara la xifra augmentarà».  

ISABEL VIDAL 
GERENT DEL GRUP FOCUS 

3 «Treballem en protocols de se-
guretat per a públic i actors per 
poder tornar a la normalitat», 
explica Isabel Vidal. Com la ma-
joria d’empreses, ha aplicat un 
erto per sobreviure. «Hem parat 
el primer cop, que ha sigut du-
ríssim». Ha estudiat molts esce-
naris possibles. «La idea és reini-
ciar l’activitat al setembre». El 
que està clar és que després 
d’aquesta fase d’«hibernació» les 
coses no tornaran a ser com 
abans. «La pròxima temporada 
serà de resistència». Aprofiten 
ara per explorar noves vies onli-
ne sense perdre el contacte amb 
el seu públic oferint gravacions 
dels seus espectacles. «La crisi ha 
accelerat projectes embrionaris 
de nous formats». Però l’impor-
tant, recorda, és tornar a les sa-
les. «El teatre és un acte social 
que s’ha de viure en directe». I 
afegeix que si els teatres han 
d’assumir la restricció d’afora-
ment no podran obrir. Per això, 
com a presidenta d’Adetca, asso-
ciació de 52 empreses teatrals 
de Catalunya, lluita perquè les 
sales recuperin la normalitat al 
més aviat possible. 

MARINA MARCOS  
COMPANYIA ELS PIRATES 

3 «Tots busquem noves fórmu-
les», comenta Marina Marcos, 
d’Els Pirates, companyia que 
gestiona El Maldà, petit espai a 
prop de la plaça del Pi. «La situa-
ció és molt complicada. Si l’atu-
rada s’allarga al desembre, se-
rà dramàtic». Algunes sales 
podri en desaparèixer. Els Pira-
tes s’han bolcat a pensar nous 
projectes i «a deixar espai per 
cuidar-nos perquè la salut men-
tal és important: la incertesa ge-
nera ansietat». Creu que s’impo-
sa «repensar la cultura» perquè 
«el nostre ecosistema és molt de-
licat». Han posat en marxa dues 
iniciatives per mantenir el con-
tacte amb el públic. Ahir van 
llançar cedés amb les cançons 
de Les feres de Shakespeare, el seu 
primer musical de gran format, 
i aviat oferiran continguts online 
per ajudar altres companyies i 
professionals. «L’entrada serà 
voluntària». Sobre les mesures 
del Govern per al desconfina-
ment cultural és taxatiu: «El tea-
tre amb l’aforament limitat al 
50% només és possible si rebem 
ajudes complementàries». H

FERRAN NADEU

 ISABEL VIDAL  Gerent del Grup Focus.

 ÀLEX CASANOVAS  «Ningú sap quan tornarem a treballar».

 IVAN BENET  L’actor utilitza l’escriptura com a via d’escapament.

ALBERT BERTRAN

JOSÉ LUIS ROCA
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