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El contracte de lloguer sig-
nat el 1989 deixa en blanc
el període de vigència pe-
rò, en canvi, té un annex on
s’explicita que no és apli-
cable la pròrroga forçosa.
Pels advocats que defen-
sen els interessos de la Sa-
la Beckett, aquest equívoc
respon a un error burocrà-
tic. Es fa difícil imaginar
que un propietari permeti
fer importants obres
d’adequació del local, si
pensa que podrà expulsar-
ne els llogaters al cap d’un
mes, com teòricament per-
metria aquesta situació pa-
radoxal. Es tracta d’una
deliberació que ha d’equi-
librar les proves amb l’es-
perit d’aquest acord civil.

L’alarma a la Sala Bec-
kett va arribar en forma de
burofax el maig del 2006.
Núñez y Navarro indicava
als seus responsables que
el seu contracte era irregu-
lar i els donava de termini
fins a final de juliol per
abandonar el local, segons
recorden fonts de la Bec-
kett. Dalmau matisa que
els enviaments d’aquests
documents són habituals i
permeten arrencar una ne-
gociació per a la finalitza-
ció del contracte o per a la
seva revisió.

De fet, al llarg del 2007,
responsables de la sala de
Gràcia i de la immobiliària
han estat negociant la ma-
nera d’arribar a un acord,
sense necessitat d’encarar-
se en un judici. La concilia-
ció no va ser possible. Nú-
ñez y Navarro els proposa-
va un contracte de cinc
anys, renovables, amb un
lloguer que, sense ser el del

preu del mercat, doblava
l’actual. Dalmau comenta
que la Beckett paga 2,5 eu-
ros per metre quadrat al
mes, quan el preu de mercat
a Gràcia és de 7,5. La pro-
posta d’acord era de prop
dels 5, diu Dalmau.

Toni Casares, per la seva
banda (tot i que als passa-
dissos del jutjat calculaven
que el preu proposat per la
immobiliària era d’uns

3.000 euros i no dels 5.000
que diu Dalmau), argu-
menta que, independent-
ment del preu, la dificultat
seria acceptar un termini,
amb la por que la immobi-
liària decidís tirar a terra
l’edifici i fer-hi pisos, una
hipòtesi que desmenteix el
director comercial de Nú-
ñez y Navarro.

José Sanchis Sinisterra
es lamentava al migdia, als

passadissos dels jutjats de
via Laietana, no haver po-
gut esgrimir com a argu-
ment el valor cultural de la
sala. Quan els fundadors
van decidir provar en altres
llocs, ara fa nou anys, es
van adonar que no podien
tancar la sala despreocupa-
dament perquè ja era un pe-
tit punt de referència escè-
nica imprescindible a Bar-
celona. El dramaturg cele-

bra que Toni Casares ac-
ceptés agafar el testimoni i
donar-li més volada en els
nou anys que fa que la diri-
geix.

Possible recurs
El jutjat de primera instàn-
cia 54 de Barcelona podria
dictar sentència aviat. Es
diu que podria pronunciar-
se «d’aquí a tres setmanes o
tres mesos», però no gaire

temps més. Previsible-
ment, les dues parts impli-
cades ja han indicat l’inter-
ès de recórrer contra la sen-
tència, si no els és favora-
ble: «La decisió la té el con-
sell, però normalment es
vol conèixer una segona
lectura del cas, que és la de-
finitiva i que, a vegades,
pot ser diferent» de la pri-
mera instància, reconeix
Joan Dalmau.

El futur de la Beckett, vist per a sentència
La històrica sala de Gràcia de Barcelona està pendent d’una resolució judicial que podria dificultar-ne la continuïtat

Un detall del vestíbul de la Sala Beckett, en una imatge d’arxiu. / ORIOL DURAN

� Des del mes de maig del 2006, l’espasa
de Dàmocles plana sobre el futur de la Sa-
la Beckett. Núñez y Navarro va adquirir
l’immoble al gener i, en comprovar l’estat

JORDI BORDES / Barcelona dels lloguers, va entendre que la Beckett
(que disposa de mil metres quadrats entre
teatre, obrador i magatzem) tenia un con-
tracte «en fals», en paraules del director
comercial de la immobiliària, Joan Dal-

mau. Ahir al matí es va celebrar al jutjat de
primera instància 54 de Barcelona el judi-
ci que ha de determinar la validesa del
contracte. El director de la Sala Beckett,
Toni Casares, està «bastant convençut»

que la sentència els serà favorable. Ahir
José Sanchis Sinisterra va assistir al judici
com a testimoni per confirmar la voluntat
de l’administrador i els llogaters de man-
tenir el contracte «indefinidament».

� La Sala Beckett és, avui, la
referència d’autoria contempo-
rània catalana gràcies al seu ta-
ller, l’Obrador, que suposa un
punt de trobada i de reciclatge
dels principals dramaturgs ca-
talans. El despatx és als límits
de la seva capacitat i, potser per
això, també organitza colònies
d’estiu a Argelaguer, fet que
permet fer cursos intensius de
dramatúrgia.

Coincidint amb l’anunci de
desnonament, van llançar una
ofensiva ambiciosa: convertir
l’Obrador en un bressol inter-
nacional de dramatúrgia. La

notícia ha interessat, i molt, a
les administracions que han re-
but el dossier. Però cap s’hi ha
volgut implicar econòmica-
ment, un requisit indispensable
pel projecte.

Aquesta voluntat de creixe-
ment delata que l’espai actual al
carrer Alegre de Dalt els és in-
suficient: parlen d’unes depen-
dències d’uns dos mil metres
quadrats (el doble que l’actual)
i que l’escenari tingui capacitat
per a unes 150 localitats (ara no
arriba al centenar). Casares ad-
met la contradicció. Darrere del
judici –i de la correcció, o no–

del contracte hi ha la voluntat
de negociar una indemnització
per a la sortida. El mateix direc-
tor comercial de Núñez y Na-
varro, Joan Dalmau, admet que
durant el procés han negociat
una possible paga per abando-
nar el local. Però Dalmau entén
que només seria justificable si
un tercer client estigués interes-
sat a llogar l’espai.

El director comercial també
admet que, possiblement, la la-
bor cultural de la Sala Beckett
justificaria que s’instal·lés en
un espai públic «més que no en
un de privat». Fa cosa d’un any,

va córrer el rumor que la Bec-
kett es podria acollir a la Sala
Tallers del TNC. De fet, aquest
escenari ja és l’espai habitual
per presentar textos d’autoria
contemporània, el T6. L’admi-
nistrador general del TNC, Al-
fred Fort, desmentia cap possi-
bilitat en una entrevista conce-
dida a aquest diari, l’estiu pas-
sat: «La Beckett ha de ser la
Beckett; no pot ser un apèndix
nostre.» La conclusió és de Ser-
gi Belbel («Jo intento no fer
d’artista», deia Fort), el direc-
tor que decideix l’estratègia ar-
tística, una vegada que el De-

partament de Cultura els fes
aquesta proposta, insistia el
gestor teatral. El TNC va donar
l’opció «com a solució transitò-
ria» i sempre que a la Beckett hi
estiguessin d’acord. Fort rebut-
ja que s’institucionalitzi la Bec-
kett: «Perdria la capacitat de re-
acció actual si adquirís el nostre
funcionament.» Per fer viable
el seu projecte, la Beckett ha
sortit de la Coordinadora de Sa-
les Alternatives, per crear un
nou espai en l’organigrama del
Departament de Cultura entre
el teatre alternatiu, el públic i el
comercial.

Incertesa institucional respecte a un projecte ambiciós


