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L
a vida és la consciència
de l’experiència i
aquesta consciència

només s’adquireix amb el
patiment. Això seria viure
–desenvolupat amb més fi-
nesa intel·lectual– segons
l’existencialisme. Amb cada
nova estrena, Roger Bernat
s’entossudeix a fer partícip
el públic del seu procés de
maduresa. Encara que Das
Paradies Experiment i
10.000 kg i Àlbum estan se-
parats per deu anys, en
aquesta dècada manté l’in-
terès per buidar la memòria
emocional dels seus actors.
Però el temps ha rebaixat la
complicitat inicial. La posició
de Bernat respecte al seu
treball escènic està cada cop
més condicionada per una
mirada reflexiva que exer-
ceix una posició de privilegi
sobre una posada en escena
que se subordina com a de-
mostració d’una tesi.

En aquest cas, el seu
plantejament previ és conju-
gar la realitat dins d’un marc
que essencialment és un si-
mulacre d’aquesta realitat.
La paradoxa la resol creant,
com els nens que reinven-
ten el món dels adults, un
univers tancat, amb les
seves pròpies regles del joc.
Els simuladors són lliures de
generar una nova realitat
dins d’aquestes regles. L’ex-
periment funciona des del
punt de vista teatral, tot i
que amb la sospita que l’in-
terès no depèn només dels
paràmetres fixats pel direc-
tor. Compta també l’impac-
te dramàtic que tenen
aquestes “vides en desen-
volupament” per a l’espec-
tador. Un Gran Hermano
sense perversitat –per l’ho-
nestedat dels seus paranys–
que atrapa pel nivell de pa-
timent que exhibeixen.
Unes biografies menys
“existencialistes” rebaixari-
en la morbositat intel·lectu-
al del públic. Però Bernat
ha escollit dos individus que
posseeixen existències
d’una consciència intensa,
sobretot la persona-perso-
natge Vero Araúzo, una
mina de vivències.
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El retorn
Paco Morán es
recupera d’una
greu malaltia
Daniel Martínez va trencar ahir
el silenci sobre els problemes
de salut que ha viscut Paco
Morán els últims mesos, que

van obligar a suspendre per
tercera vegada les representa-
cions de Matar al presidente.
“Ara ja està bé, ja és a casa i ja
en podem parlar. Però ens ha
donat un bon ensurt. Us agra-
ïm el respecte que heu tingut
amb ell en aquesta circums-
tància”. Paco Morán va tenir

un problema intestinal inicial-
ment lleuger, però que es va
complicar molt. “Va tenir una
recessió a l’intestí i una infec-
ció multiorgànica que el va
posar en estat crític. Però ho
ha superat i ja s’està recupe-
rant”, explica Martínez. Al se-
tembre es reincorporarà a la

companyia “sense aquella
panxa, que ha desaparegut!”.

El que no farà és més funci-
ons de Matar al presidente.
“La gent de teatre és supersti-
ciosa, i amb quatre entrades a
quiròfan (dues per accident i
dues ara) des que es va estre-
nar, ja n’hi ha prou!”.

Focusrenunciaa
gestionarelBTM

L’anticPalaudelsEsports tornaràamansmunicipalsdesprésque
l’empresahagi renunciataprogramar-hi teatredegran format

Teresa Bruna
REDACCIÓ

L’antic Palau dels Esports,
que es va convertir en Bar-
celona Teatre Musical sota
la gestió de Focus, ha tornat
a mans municipals després
d’haver acabat l’etapa de
concessió de l’Ajuntament
a l’empresa de serveis a l’es-
pectacle teatral el passat 31
de desembre. Daniel Martí-
nez, director general de
Focus, va anunciar-ho així
ahir en una trobada infor-
mal amb la premsa. “No
hem renovat el contracte
perquè no ens ha funcionat.
El públic no ha respost bé al
nostre projecte de teatre
per a musicals de gran for-
mat i hem preferit deixar-
ho”. Martínez ha explicat
que l’espai passarà a ser
gestionat per l’empresa
Barcelona Serveis Munici-
pals (BSM) i que mantindrà
les instal·lacions com ells
les han deixades: “L’espai
està preparadíssim per a
tot. S’hi poden fer concerts,
passarel·les... És molt ne-
cessari per a la ciutat”, diu.

L’any 2000, l’antic Palau
dels Esports va ser objecte
d’unes profundes obres de
remodelació i Focus el va
convertir en un gran teatre
per donar cabuda a musi-
cals de gran format. Barce-
lona no disposava d’un
espai d’aquestes caracte-
rístiques i el va inaugurar el
novembre del 2001. El
2002 s’hi va estrenar
Gaudí, i el 2004, Los Ta-
rantos. “Sobre Gaudí pen-
sàvem que podia tenir
amors i detractors, però el
que ens va sorprendre va
ser Los Tarantos. Ho tenia
tot per ser un gran èxit i

tampoc va complir les ex-
pectatives”. Daniel Martí-
nez reconeix que Focus sap
produir teatre, que en això
tenen una gran experiència
i que han volgut impregnar
cada un dels seus teatres
amb personalitat pròpia (co-
mèdies populars al Condal,
l’estil Bieito al Romea, una
onada més d’autor al Villar-
roel i, ben aviat, el coneixe-
ment d’actor de Josep Maria
Pou al Goya), però que “així
com als altres teatres hem
sabut utilitzar les armes,
aquí no ens han disparat”.

Un dels motius, segons
Martínez, és que ells són
una empresa a qui li agrada
fer produccions pròpies.
“Els grans espectacles que
funcionarien aquí els haurí-
em de portar de fora i, per
als nostres objectius, ja hi

intervé massa gent. Per
altra banda, mai farem un
clònic d’un musical de gran
èxit, com ara Los misera-
bles, on no ens deixin tocar
res. Nosaltres volem crear”.

Una mida còmoda
Ramon Ferreiro, portaveu
del BSM, explica que el
BTM, amb un aforament
de 5.000 places amb cadi-
res i entre 6.000 i 8.000
sense, “conforma una mida
còmoda per a determinats
concerts de mig format,
que no omplirien un Fòrum
o un Velòdrom, però que
són massa grans per a
l’Annex del Sant Jordi”.
“Acollirem el que puguem,
tenim experiència en la
gestió de grans sales, tenim
prou demanda per omplir-
les. Volem que tothom

quedi ben instal·lat en la
mida convenient: una fira
Nirvalia, una desfilada, un
sopar d’empresa... Hi ha un
ampli ventall de serveis per
oferir a Barcelona i, nosal-
tres d’això en sabem”.

Antoni Miquel Leslie, el
cantantdelsSírex,va llançar
l’altre dia una idea a través
de la seva secció al programa
La Primera Pedra, dels diu-
menges al matí a RAC 1. Va
demanar al públic si estaria
disposat a recuperar els tra-
dicionals concerts berbe-
recho, una tradició molt ar-
relada dels matins de diu-
menge dels anys 70. Aquests
concerts, que s’havien fet al
Palau dels Esports, ara pot-
ser es farien al BTM. Si la
idea tira endavant, potser
seria laprimeraactivitatmu-
sical del nou espai. ■

La gran platea del BTM en una imatge del 2002, durant una representació per a escolars del musical ‘Gaudí’ ■ XAVIER CARRION

La sala podria
recuperar els
concerts
tradicionals
‘berberecho’
dels anys 70


