GREC-76
un teatre autogestionat
al servei del poblé
La temporada Grea-78, duta a terme
aquest estiu a Barcelona per l'Assemblea d'Actors i Directors, no té cap
precedent en la historia del teatre oc
cidental. Per primera vegada, la pro-

i Directors

ha sabut trencar el tradi

L'originalitat i 1'interés d'aquesta
experiéncia poden resumir-se en dos
punts básics.

tadanes de base democrática i popular,
així com la bona acollida del públic en
general ais espectacles de l'Assemblea,
són una prova d'aquesta positiva incidéncia cívica i ai mateix temps demos-

cional alllament en qué solen moure's
els treballadors del teatre i lligar-se
estretament a les inquietuds i necessitats de la població. La temporada del
fessió sencera (amb inclusió deis estu- ■ Grec s'ha convertit així en algma cosa
diants) s'ha fet carree d'una activitat més que un simple fenomen artístic, adquirint el carácter de proposta de po
teatral d'abast ciutada presentant un
veritable model de gestió económica i lítica teatral al servei del poblé. Les
adhesions rebudes per part de gran nom
de gestió artística alhora.

bre d'institucions i organitzacions ci^

En primer lloc, ha introduit en el
terreny artístic la práctica d'una autogestió a nivell global (de tot el sec
tor teatral)

a diferéncia d'altres ex-

periéncies anteriora que només eren autogestionáries a nivell d'empresa-(coo
perativas, grups independents, etc.>.
Aixó significa que cada ipembre de l'As-

semblea ha hagut d'assumir
neráis organitzatives,

a

tasques ge
més a més de

les que 11 pertocaven artísticament.
Així, les velles nocipns d'éxit o fracás deixaven de teñir sentit referidos

a una actuació o a un espectacle i es
feien extensivas a tot un programa d'ac
ció, teatral.
~
En segon lloc,

l'Assemblea d'Actors

tren clarament que la renovació

artí^

tica del teatre és avui impossible sense un suport real de la població i sense una renovació simultánia de les for

mes de gestió.
El Greo-76 confirma, en fi, la possibilitat d'una política teatral finangada amb diner públic i confiada, en la
seva gestió, ais mateixos professionals, estretament lligats al públic,
com a garantia d'un funcionament democrátic, sense burocratismes i amb plena
independéncia deis interessos polítics
i ideológics ^e 1'Administració.
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