
Teatre
Grec/ 77

Una lligó
que no es pal

repetir
d'ara endavant
Donada la importáncia i signifícació de ta Campanya Munici

pal de Teatre 1977, TREBALL ha demanatun article d'opinió,
Iliurement expressada, a l'equip de crítica "Cul dVlla—2".
úbviament, els judicis que conté aquesta análisi crítica raspo
nea només al criteri deis seus slgnants. Aixó vol dir que les
portes de Tampli debat cultural —no solament de! món de!

teatre— queden obertes i no Umitades per cap dógmatisme.

1. LA CAMPANYA

En iínies generáis, hem de dir que ta primera Campanya IVIu-
nlcipal de Teatre ha estat un desgavell en el qual la professió
considerada més combativa ha demostrat una incapacitat de
gestionar una operació pública. La campanya del Teatre Grec
1976 fou un fet important per a la vida cultural del país. Quasi
tota una professió va funcionar com una gran famHia. El Grec

1976 havia de ser el punt de partida d'una acció teatral que
anés assegurant la normalització i que fos una reivindicació i
una canalitzrció de subvencions oficiáis. Després del Grec/76,
la professió teatral s'ha trobat amb la prova de foc i s'hi ha es-
tavellat.

Quan Nuria Beltran anuncia una subvenció de quinze milions
per crear una campanya municipal de teatre —fet que facilita-

va la viabilitat d'una de íes reivindicacions de la professió: la
creació d'un Teatre Municipal estable—, la primera batalla s'es-
tablí per veure quina de les dues assemblees se'n convertia en

administradora. L'AAD pretenia fer veure que la campanya se
ria una acció de tota la professió, mentre que l'ADTE volia que
la subvenció es repartís i que una part servís per ais seus pro-
jectes, darrere els quals —deien— ja hi havia una política cultu
ral i un programa determinat. En una reunió al despatx de

Núria Beltran, l'AAD es presenta amb una comissió feta
Juntament amb alguns independents. Malgrat que l'assemblea
on s'escollí aquesta comissió no era representativa, va passar
com una comissió conjunta. L'ADTE no tenia altre remei que
integrarse o plegar. Va plegar. A partir d'aquest moment
comenta a funcionar ia Campanya rviunicipai. S'anomena una
comissió gestora integrada per Jordi Teixidor, Ramón Teixi-
dor, Pep Lucchetti, Manuel Serra, Josep Antón Codina, Rosa
María Sarda, Angeis Molí, Jaume Melendres, Fabiá Puigserver,
Josep Zamora, Joan Guillén, Caries Jorge, Merxe Gil, Pilar
Arévalo i Joan Vallés. Aquesta comissió va establir el programa
del qual parlarem després i va iniciar les primeres accions.

La campanya es va iniciar amb l'estrena del "CRAK o la

irresistible caiguda del teatre vertical" a l'Orfeó de Sants que,
després d'haver-se considerat altres locáis de Barcelona, fou es-
collit com a seu de la campanya. El fracas d'aquest espectacle,
la manca d'una publicitat adient i la incertesa de la programa-

ció en comenpar la campanya foren els motius d'una crisi d'a-
questa comissió. En una reunió celebrada per aquest motiu,
alguns membres de l'assemblea acusaren fa comissió gestora
d'ineficácía. Després de sortir a la palestra tota mena d'argu-
ments, la comissió gestora demaná un vot de confianpa que s'a-
conseguí per 27 vots a favor i 25 en contra. L'escassa diferen

cia entre els partidaris que la comissió dimitís i els qui crreien

que havia de continuar la va desautoritzar prácticament.

Uns dies després, un grup de l'Assemblea, en el qual figura-
ven com a portaveus Joan Lluís Bozzo i Frederic Roda, insistía

I en la necessitat d'anomenar un gerent amb retribució econó
mica perqué actívés la campanya, que no anava ni amb rodes.
La comissió insistí a mantenir-se, perqué creia que encara nó
era el moment de fer una crítica de la campanya. Després d'u
na votació —tampoc representativa—, fou escollit Juan Lluís
en contra de Jordi Teixidor.

Tot plegat estava ja molt deteriorat. A les assemblees quasi
no hi havia nlngú. La comissió va dimitir i els seus components
es van retirar de la campanya. La gestió de l'equip de Joan
Lluís Bozzo fou prácticament de resisténcia contra el temps,
els espectacles dolents i el desinterés del públic, que recordava
amb nostáigia la campanya del Grec de l'any anterior.

El fracás de la campanya, que ha afectat un deis projectes
peis quals, durant anys, la professió teatral ha estat Iluitant, té
uns responsables. Están cremats i els caldrá fer moltes cabrio
les per guanyar-se la confianza de la professió i per fer viables
els seus programes de partit.

La primera história d'Esther'^ de Salvador Espríu,
la millar representacló de! Grec—77

Com una de les conseqüéncies deis avatars interns que van
conformar enguany el procés gestionari del Grec, sítuem nos*
altres la mala programació oferta. Doienta, sobretot, conside
rada globalment. Més enllá deis valors intrínsecs de cada pro
posta, alió que fonamentalment no es va aconseguir fou una
programació coherent en funció d'un públic destinatari. La
comissió responsable en definitiva de la programació —prác
ticament del PSÜC— sembtá que no tenía en compte a quin
públic s'adre^ava aquest Grec/77. Es va trobar a faltar una cdr-

relació entre l'análisi de les demandes d'un possible públic i
una programació tendent a satisfer-les. Per aixó l'heterogenei*
tat d'aquesta i, en última instáncia, el seu contundent fra
cás com a programació o l'equivocada gestió, que és la mateixa
cosa, de la comissió responsable d'avant de la necessitat de
fer un teatre al servei del poblé.

No cal dir que el marc polític en qué tenia lloc el Grec/77
era difererent al de rexperiéncia anterior. Anar al Grec/77
no era igual, políticament, que fer-ho al Grec/76; ni tenia el
mateix sentit. Peró també estava en Tánim de bona part del
públic destinatari el fet que Tactual gestió no tenia el sentit
unitari o autogestionari que va teñir Tanterior campanya. A
més a més, la desunió entre la mateixa professió que estava al

capdavant de la comissió responsable va aparéixer sovint en
el transcurs de Tactivitat del Grec/77.

Aquesta manca de cohesió en una gestió concreta com era
aquesta apareix nitidament, per exemple, en contemplar els
molts canvis que s'esdevingueren a partir del programa que es
va fer públic al comengament de la temporada, els primers
dies de juny. Els textos anunciats "Viure com porcs", de John
Arden, 'Tragédia optimista", de Vichnievsky, i "La bella He
lena", de Peter Hacks no foren verticalitzats, ni tampoc no ac
tuaren en el Grec el Magic Circus, ni el Teatre Negre de Ugan-
da, ni el Grup de Pantomima de Munic, algún deis quals estava
previst en la programació que s'havia fet pública. I algunes
propostes de comarques, com és ara "El foc de les.ginesteres",
de Sagarra, i "El duc meu-meu", de Xesc Barceló, es varen
programar en sessió única. ¿Quin sentit té aixó dins d'una
campanya popular de teatre i en un marc de les especiáis carac-
terístiques del Grec? Una altra dada encara: espectacles com
"Home amb blues"o "Rebombori-2", de Jordi Teixidor, foren
oferts en temporada setmanes abans de representar-se al Grec.

Amb tot aixó volem assenyalar, al marge deis encerts i éxits
que la temporada del Grec va poder comportar, Talarmant
manca de coheréncia, equilibri, sentit polític i responsabilitat
d'aquesta programació. El fet és encara més acusat si tenim en
compte, d'una banda, que ja hi havia una primera experiéncia
—i positiva en la seva globalitat— amb el Grec/76, i d'una altra,
que es gestionava a partir deis pressupostos aconseguits per a la
Campanya Municipal de Teatre. El fracás d'aquest darrer Grec
no Them de calibrar només en funció de l'escassa assiténcia ni

del fet que un espectacle fos pitjor que un altre, ni tampoc en
Topinió que no es comprén perqué determinats treballs foren
'Programats. El fracás de Tacüial gestió de l'AAD, centrat en
Tal.ludida comissió O'aparició, al seu día, de forces polftiques
darrere de grups de la professió ha estat un element distorsio*
nador en el camf de ia professió i del Grec), ho és per haver
programat una activitat pública com és el teatre sense un previ
debat sobre alió que ha de ser un teatre al servei del poblé, sen
se haver analitzat amb el rigor exigible el moment polític en el
qual s'emmarcava Tactual campanya del Grec/77, ni les deman
des del públic potencialment destinatari, ni el concret ̂ pai fí*
sic en el qual es desenvoluparia la campanya, ni la disponibili-
tat d'actors, etc. La no harmonització i equilibri de totes
aqüestes dadcs, debatudes i concretades (que és el que no es va
plantejar), va determinar al capdavall el saldo negatiu del
Grec/77. Un saldo negatiu no solament en Taspecte económic

sinó també a nivell d'experiéncía, de treball, de gestió i d'apro-
pament del poblé al teatre. I és aixó que és greu.

PotBmkin
A les O hores de Tonze de setembre, s'inaugurave

el noü cinema CAPSA amb la projecció del film d'EI-
senstein "El Cuirassat Potemkín". Veure aquesta
pei'lícula en un cinema, asegut en una butaca, era
per a molts una experidncía nova. Perqué el Potem-
kim va ser durant el període de la dictadura una pal'-
lícuia prohibida. La seva perillositat era tal que no
encaixava ni en el ternptador 3R (mayores de 18
años con reparos) ni en el demonlac 4 (gravemente
peligrosa). Peró, malgrat tot "El Cuirassat Potem-
kim" es va projectar, i qui més, qui menys^la va
veure en una esgtésia, en Taula universitaria o en el
centre del barrí. És ciar que en péssimes condicions
d'acústica i allotjament amb les eternas interrup-
cions per canviar de rotllo, assegut tothom a térra i
amb {'inevitable piquet que vigilava que no arribés la
policía perqué calía evitar detencions i s'imposava
salvar ia cópia de la pei-lícula, d'incalculable valor.

"El Cuirassat Potemkín" és considerada una de

les millors peMícules de la história del cinema. Pe.ó
art i feixisme han estat sempre en trinxeres enfror-
tades. La intoleránaa I la por del régim no poóin
consentir que {'espectador cinematográfic veiós
com una revolució es fa desde la base i quina és
Tactítud del poder estabiert sempre disposat a fer
en el poblé un bany de sang. En aquest aspecte, la
pantalla hagués perdut les seves característíques
per esdevenir espill, per reflectir tot alió que teníen
cura que no es veiés.

D'altra banda, els russos serviren perqué Franco
els dirigís l'artilleria pesada de la seva propaganda
anticomunista. Per culpa deis russos es va comen-
par la guerra. Per culpa deis russos Espanya estava
depauperada —Tor de Moscou— i grácies ai capital
soviétic la resisténcia espanyola feia anar de bólit la
Guárdia Civil, s'engegaven les vagues i es prepara-
ven les manifestacions. Endemés, Rússia era atea,

alió —i no aixó d'aquí— era una brutal dictadura i
volia aprofitar qualsevoi moment per envair les plat-
ges amb el Cuirassat Potemkín.

És ciar que tot aixó eren raons de pes perqué el
Régim evités i perseguís el film. Peró potser el modu
fonamentat era el símbol: el Cuirassat Potemkín

passava peí mig de Tarmada del Zar sense que
aquesta Tenfonsés. La victória del Potemkín era el
símbol del triomf d'una revolució socialista. I aixó

Franco no ho podía tolerar, perqué, en els seus films
-cal recordar que Franco va ser també guionista ci-
nematogréfic— els socialistes eren els dolents, i els
dolents sempre perdien. Al fin del mundo, Rusia se
convertirá, deien les visionáries de Fétima. Si aquest
hagués estat el desenlace del Cuirassat Potemkín,
Franco i'hagués permós. Haurien guanyat els bons.

ANTONI B.

22 al 24 de Setembre

ESQUEIXADA SNIFF

29 al 2 d'Octubre

NACHO ABEDUL

6 al 9 d'Octubre

FELIU i AMARGÓS

11 d'Octubre: Gran Revadla del Pilar

SARDINETA

12 al 16 d'Octubre

MIRASOL COLORES
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