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Amb velocitats i perspec-
tives diferents, però també
amb molts paral·lelismes,
Perpinyà i Salt / Girona
aposten fort per les arts es-
cèniques, i la seva proxi-
mitat geogràfica i la seva
història i cultura comunes
les ha portat en aquest punt
de trobada, ara reforçat en-
cara més pel fet que el Tea-
tre de Perpinyà té com a
nou director artístic Do-
mènec Reixach, exdirec-
tor del Teatre Nacional de
Catalunya, mentre va pre-
nent forma l’imponent
edifici del futur Teatre de
l’Archipel, concebut per
l’arquitecte Jean Nouvel
amb un pressupost faraò-
nic i la previsió que pugui
obrir les portes el 2011
dins la xarxa de teatres na-
cionals francesos.

En aquest context, el
Teatre de Perpinyà i El Ca-
nal, a través dels seus ajun-
taments respectius –aquí,
concretament, el de Salt,
com a seu física d’un pro-
jecte en què també partici-
pen l’Ajuntament de Giro-
na, la Diputació de Girona
i la Generalitat–, van pre-
sentar conjuntament el
projecte Escena catalana
transfronterera per un to-
tal de 13 milions d’euros
en tres anys, dels quals fi-
nalment s’han atorgat
8.279.845 euros, repartits
entre 4.214.845 euros per
a Perpinyà i 4.065.000 eu-
ros per a El Canal. Per la
part de Salt i Girona, la di-
ferència entre aquests 4,2

milions i els 6 milions i es-
caig pressupostats s’espe-
ra obtenir-la de les institu-
cions implicades i d’em-
preses patrocinadores.

Aquest projecte inclou
set grans blocs d’accions
previstes, el primer dels
quals té a veure amb les in-
versions en instal·lacions,
concretament en la creació

d’espais d’assajos i exhi-
bició a l’antiga fàbrica de
la Coma Cros de Salt, com
a seu central d’El Canal, i
la construcció dels tallers i
sales d’assajos al Teatre de
l’Archipel, en els dos ca-
sos amb un concepte escè-
nic obert més propi del
teatre contemporani que
del tradicional teatre a la

italiana. Pel que fa a la Co-
ma Cros, ja hi ha l’avant-
projecte i s’espera que
aquest any estigui enllestit
el projecte executiu per-
què les obres puguin po-
sar-se en marxa entre el
2010 i el 2011, amb un
pressupost de 2.695.000
euros: un 60 per cent del
programa europeu Inter-

reg (1.617.000 euros) i el
40 per cent restant de les
administracions catalanes
(1.078.000 euros).

El segon objectiu és unir
les programacions artísti-
ques de Perpinyà i El Ca-
nal –sense que perdin mai
la seva independència– a
través d’una temporada
d’espectacles transfronte-

rera que reflecteixi «la rea-
litat d’aquest espai trans-
fronterer en la seva diver-
sitat lingüística, però so-
bretot en la llengua comu-
na, el català». Es potencia-
rà la circulació de les obres
i dels professionals de
l’espectacle en la zona
transfronterera, però tam-
bé fora, especialment a la
resta dels estats espanyol i
francès, i s’afavorirà la cir-
culació de públic a una
banda i l’altra de la fronte-
ra.

Els dos centres organit-
zaran conjuntament pro-
duccions artístiques co-
munes –«en català, però
també quan calgui en fran-
cès, espanyol i en les llen-
gües de la immigració»–,
residències d’artistes i ac-
cions de promoció i de co-
municació de les seves ini-
ciatives. Els dos centres
també posaran en marxa
un cicle de formació co-
muna per als seus
respectius equips tècnics,
administratius i de comu-
nicació per unificar com-
petències i coneixements.

Al marge de les qües-
tions artístiques, Sunyer
va destacar ahir que, en
una situació de crisi eco-
nòmica, s’ha de valorar
també que aquesta impor-
tant injecció pressupostà-
ria repercutirà sens dubte
en l’economia gironina i
sobretot en el sector de les
arts escèniques, amb uns
250 professionals a l’àrea
urbana de Girona.

«Escena catalana transfronterera» potenciarà la producció i difusió conjunta en català i el moviment de públic i creadors

El Canal i el Teatre de Perpinyà s’alien en
un projecte Interreg de 8,2 milions d’euros

A dalt, la presentació del projecte, ahir a Salt, amb Lluïsa Faxedas (Ajuntament de Girona), Miquel Sitjar (Generalitat), l’al-
caldessa Iolanda Pineda i Salvador Sunyer. A baix, el projecte de Jean Nouvel per a l’Archipel, i la Coma Cros de Salt. / X.C.

XAVIER CASTILLÓN / Salt

● «El nostre objectiu és que Perpinyà i
Salt / Girona es converteixin en la capital
escènica bicèfala de l’euroregió del sud
d’Europa, al mig del triangle que formen

Tolosa, Montpeller i Barcelona.» Aquest
és l’objectiu que, segons el director d’El
Canal Centre d’Arts Escèniques Salt/Gi-
rona, Salvador Sunyer, es podrà assolir a
mitjà termini gràcies als 8.279.845 euros

que El Canal i el Teatre de Perpinyà han
rebut pel període 2009-2011 del progra-
ma europeu Interreg (Fons Feder) gràcies
al projecte Escena catalana transfronte-
rera, sol·licitat conjuntament pels ajunta-

ments de Perpinyà i Salt. Aquesta impor-
tant injecció econòmica s’invertirà en ins-
tal·lacions i en la producció i difusió con-
junta d’espectacles, en un espai natural
amb el català com a llengua comuna.

● Un dels projectes més immedia-
tament tangibles que sorgiran d’a-
questa Escena catalana transfron-
terera serà un nou festival anome-
nat Argos, que ja començarà a ma-
terialitzar-se la tardor vinent dins
la propera edició de Temporada
Alta. En realitat, tot i presentar-se
com un «festival transfronterer»
serà bàsicament un nou apartat o
cicle dins de Temporada Alta, que
serà concebut pels dos directors ar-
tístics, Salvador Sunyer i Domè-
nec Reixach, i que tindrà lloc a les
dues bandes de la frontera. L’ob-
jectiu d’Argos és «mostrar l’actua-
litat artística de l’espai comú i po-

sar-la en relació amb les expres-
sions artístiques de les fronteres
d’Europa», com ara l’espai euro-
mediterrani i els països de l’est
d’Europa. Per Salvador Sunyer,
Argos s’emmarca plenament dins
la voluntat de donar a conèixer
Temporada Alta a l’Estat francès i
a tota l’àmplia zona francòfona.

Perpinyà i el cinema eròtic
Sunyer es va referir a la creació
d’un «canal» entre Perpinyà i Salt /
Girona que afavoreix el trànsit de
professionals i sobretot d’especta-
dors entre els dos epicentres d’a-
quest nou espai transfronterer.

Com també va dir, aquest flux
d’espectadors ja es produeix d’una
manera natural a Temporada Alta,
que rep des de fa temps força pú-
blic nord-català, però Sunyer tam-
bé va citar un altre exemple sem-
blant, però amb un component cul-
tural menor, de la nostra història
recent: les expedicions que cata-
lans i espanyols feien en els anys
setanta a Perpinyà per anar a veure
pel·lícules eròtiques quan aquí en-
cara estaven prohibides.

Per afavorir aquest trànsit d’es-
pectadors s’editaran programes bi-
lingües o trilingües i també es crea-
rà un web comú.

Argos, un nou cicle dins de Temporada Alta

● Un altre desembarcament de Domènec Reixach
en la gestió d’una direcció artística de referència. El
que va ser director del Teatre Nacional de Catalu-
nya durant vuit anys (des de la sortida per la porta
del darrere de Josep Maria Flotats fins a l’entrada
de Sergi Belbel amb una substitució cortès) pren les
regnes del Théâtre de l’Archipel de Perpinyà. Men-
tre avancin les obres de construcció, el director dis-
senyarà les primeres programacions d’un teatre que
planteja fer estrenes en català per, posteriorment,
traduir-les al francès i al castellà. Reixach, un actor
cuinat a foc lent al Teatre Lliure de Fabià Puigser-
ver, s’ha especialitzat en la gestió de teatres sigui al
Centre Dramàtic de la Generalitat, situat llavors al
Teatre Romea o, des del juny del 2006, com a direc-
tor de continguts de l’empresa Focus.

Del TNC a l’Archipel
J.B.


