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El funcionament d’El Ca-
nal és «provisional», tot
esperant que les obres per
condicionar els seus es-
pais a la Coma Cros de
Salt finalitzin. Tots els es-
pectacles que es van pre-
sentar, tret de La marea,
són coproduccions amb el
Teatre Lliure, el Teatro Es-
pañol de Madrid, el
CAER, el CAET i el Tea-
tre Principal de Palma
(producció encara pendent
de presentar), tots ells de
gestió pública, i la sala La
Planeta de Girona, la sala
Muntaner i la sala Villar-
roel, així com amb compa-
nyies com Flyhard, La Mi-
rada i La Mentidera.

El teatre contemporani,
de text i en català, és el fil
conductor de la temporada
2008/2009 d’El Canal, de
manera que la peça més
antiga és la producció de la
sala La Planeta que posarà
en escena el gironí Jordi
Prat, Vides privades, de
Noel Coward, escrita el
1929, mentre que la darre-
ra està en procés d’escrip-
tura i és la que està escri-
vint i dirigint –el procés és
simultani, una mena de
tret distintiu del jove di-
rector– Jordi Casanovas,
amb la seva companyia
Flyhard. La peça, La revo-
lució, és una coproducció
d’El Canal amb Flyhard,
Teatre Villarroel i Germi-
nal.

De totes les produccions
d’aquesta temporada d’El
Canal, tres estan incloses
al cartell de la propera edi-
ció del festival Temporada
Alta, del qual Salvador Su-
nyer és el director artístic.
La primera, que és l’única
que amb tota seguretat, per
l’especial concepció de
l’espectacle, no farà gira,
és La marea, de l’argentí
Mariano Pensotti. La peça,
que s’estrenarà els dies 7,
8 i 9 de novembre al carrer
Nou de Girona, és un es-
pectacle de carrer en què
es presenten simultània-
ment nou situacions, nou
petites històries de 10 mi-
nuts de durada cadascuna,
algunes de les quals trans-
corren al carrer, i d’altres
en espais visibles
d’aquest, com ara apara-
dors, portes o finestres
d’edificis. Una parella so-
pant, un accident de moto,
el primer petó d’una pare-

lla... diferent històries en
què els actors no parlen, i
el text, els seus pensa-
ments, es projecten amb
un sistema de sobretítols.
Els espectadors s’han de
desplaçar d’una banda a
l’altra del carrer per pre-
senciar les històries, en
l’ordre que desitgin, sepa-
rades per tres minuts de
temps per possibilitar els
canvis d’espai. Per posar
en marxa aquesta produc-
ció el dramaturg figuerenc
Carles Mallol va fer
l’adaptació del text, i El
Canal va convocar una tria
d’actors i actrius al Teatre
de Salt, de manera que tots
els intèrprets són catalans.
Aquest espectacle, que es
va estrenar el 2005 a Bue-
nos Aires, és a l’aire lliure
i obert a tothom.

Grans noms
Els dos noms que sobre-
surten de la programació
d’El Canal, per una qües-
tió de prestigi i de trajectò-
ria, són Mario Gas i Rosa
Maria Sardà. Gas dirigirà
la versió en català, que no
s’havia fet mai a àmbit
professional, de Mort d’un
viatjant, d’Arthur Miller, i
tindrà com a protagonistes
Jordi Boixaderas i Rosa
Renom. En aquesta pro-
ducció, que farà gira pels
Països Catalans i la resta
de l’Estat, hi participen el
Teatre Lliure i el Teatro
Español de Madrid. Per la
seva banda, Rosa Maria
Sardà dirigirà Petó públic,
a proposta de la compa-
nyia gironina La Mentide-
ra, també productora de
l’espectacle. El text de

l’obra és del figuerenc Àn-
gel Burgas i el repartiment
el formen Meritxell Ya-
nes, Isabel Rocatti i Cristi-
na Cervià.

Els dos noms de la gene-
ració «intermèdia», se-
gons Sunyer, són el valen-
cià Carles Alfaro, que jun-
tament amb Jordi Casano-
vas és el resident d’El Ca-
nal, i el gironí Xicu Masó.
Alfaro posarà en escena
Traïció, de Harold Pinter,
amb Vicenta Ndongo,
Francesc Orella i Pere
Ponce, mentre que Xicu
Masó recupera el seu gust
pels autors irlandesos i di-
rigirà L’home dels coixins,
de Martin McDonagh, el
mateix autor de La reina
de bellesa de Leenane o El
tinent d’Inishmore, entre
d’altres. El repartiment

encara està en curs i Xicu
Masó disposarà d’una tra-
ducció del text a càrrec
d’Ernest Riera,

Pel que fa als joves, Ca-
sanovas i Prat, tots dos són
autors i directors. Salva-
dor Sunyer va explicar
ahir que tenia «curiositat»
per veure com Prat posava
en escena una comèdia tan
ortodoxa com Vides priva-
des, una peça «clàssica,
delicada i molt ben escri-
ta». El director gironí dis-
posarà d’un bon reparti-
ment, en què hi ha Isaac
Alcayde, Mercè Martínez,
Maria Rodríguez i Jacob
Torres. Vides privades,
juntament amb La marea i
Petó públic, són les tres
produccions incloses en el
programa de Temporada
Alta.

Pel que fa a la col·labo-
ració amb el Teatre de
l’Archipel de Perpinyà,
Sunyer va explicar que,
d’acord amb els ajunta-
ment respectius (Salt i Per-
pinyà), havien demanat
subvencions per valor de
12 milions d’euros dins el
programa Interreg, una
iniciativa comunitària del
Fons Europeu de Desen-
volupament Regional en
favor de la cooperació en-
tre regions de la Unió Eu-
ropea. El director d’El Ca-
nal no creu que aconse-
gueixin la totalitat dels di-
ners sol·licitats, però afir-
ma que en qualsevol cas hi
haurà col·laboració amb
l’Archipel, i que aquest és
possible que se sumi a les
produccions conjuntes del
CAER, el CAET i Palma.

El Canal del teatre contemporani
El centre d’arts escèniques gironí produirà aquesta temporada vuit espectacles de text escrits els segles XX i XXI

«La marea»
� Autor i director:

Mariano Pensotti
Dates: 7, 8 i 9 de
novembre, al carrer
Nou

«Vides privades»
� Autor: Noel Coward

Direcció: Jordi Prat
Dates: 28, 29 i 30 de
novembre a la sala
La Planeta

«Petó públic»
� Autor: Àngel Burgas

Direcció: R.M. Sardà
Dates: 5, 6 i 7 de
desembre, a la sala
La Planeta

«L’home dels coixins»
� Autor: M. McDonagh

Direcció: Xicu Masó
Dates: estrena el 22
de gener al Teatre
Lliure.

«Mort d’un viatjant»
� Autor: Arthur Miller

Direcció: Mario Gas
Dates: 23, 24 i 25 de
gener del 2009 al
Teatre de Salt

«La revolució»
� Autor i director: Jordi

Casanovas
Data: 24 de gener del
2009 al Teatre de
Salt

«Traïció»
� Autor: H. Pinter

Direcció: C. Alfaro
Data: 26 de febrer
del 2009 al Teatre de
SaltA dalt, a l’esquerra, imatge promocional de Vides privades. A la dreta, a dalt, Xicu Masó i, a sota, una imatge de la versió

argentina de La marea. A sota, les actrius i la directora de Petó públic. / H. MILLET / LL. SERRAT / C. FURMAN / VUDUDOLL.COM

● El fil conductor de la programació de la
temporada 2008/2009 del Centre d’Arts
Escèniques de Salt i Girona, El Canal, és
el teatre contemporani. Ahir, el seu direc-

DANI CHICANO / Girona tor artístic, Salvador Sunyer, va explicar
que dels vuit espectacles que produirà el
centre –tots menys un són coproduccions
amb teatres públics o sales privades–, tres
textos són del segle XX i els cinc restants,

del segle XXI. Mario Gas, Xicu Masó,
Jordi Prat, Jordi Casanovas, Carles Alfaro
o Rosa Sardà, a més de l’argentí Mariano
Pensotti, són els directors d’aquests es-
pectacles. Sunyer també va explicar que

el projecte de col·laboració amb el Teatre
de l’Archipel de Perpinyà, amb el qual es
va demanar una subvenció conjunta de 12
milions d’euros, va endavant, tot i que és
conscient que no arribaran a aquesta xifra.
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