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ARTS ESCÈNIQUES I DOCUMENTS

El projecte anomenat, per
ara, Memòria Audiovisual
de les Arts Escèniques de
Catalunya, pretén involu-
crar altres teatres, com ara
el TNC, el Mercat de les
Flors i, probablement, el
Teatre Lliure. L’Institut
del Teatre de Barcelona
disposa de prop de 2.000
gravacions de muntatges
de final de carrera i espec-
tacles professionals. El
TNC, per la seva banda,
suma prop de 350 treballs,
ja que a més dels seus deu
anys de produccions tam-
bé disposa de material del
Centre Dramàtic de la Ge-
neralitat i de la Companyia
Flotats. La intenció és ac-
tualitzar tots els formats
(des d’U-Matic i Betamax
fins a VHS) i posar-los a
disposició en un gran ser-
vidor. Perquè arrenqui
aquesta experiència cal el
finançament del Departa-
ment de Cultura. Anna
Valls reflexiona que cada
teatre (també s’hi vol invo-
lucrar el Mercat de les
Flors, amb vint anys d’his-
tòria, i el Teatre Lliure,
fundat el 1976 però que es
desconeix des de quan fa
gravacions de les produc-
cions que presenta als seus
escenaris) hauria d’entre-
gar les gravacions versio-
nades en el model modern
i que, posteriorment, el
nou servei ho aniria actua-
litzant.

La memòria audiovi-
sual resoldrà els proble-
mes de conservació de ca-
da arxiu. Anna Valls co-
menta que fins ara suposa
un treball estèril haver
d’anar transformant en
formats nous les grava-
cions, amb el perill de per-
dre material. «En deu
anys, les cintes de VHS
que no s’han rebobinat
s’enganxen i són irrecupe-
rables.»

Disposar d’informació
teatral a internet ja és una
realitat des de fa deu anys.
El portal Teatralnet infor-
ma de l’actualitat i amb un
simple cercador es poden
trobar avui referències des
de l’any 2000. Teatralnet
és una oferta privada total-
ment virtual i per això no
ha hagut de fer cap esca-
neig ni transformació d’in-

formació per mantenir-la
en xarxa. Albert Miret, di-
rector de Teatralnet, afir-
ma contundent: «Vam ser
els primers a internet.» El
web inclou entrevistes, re-
portatges, crítiques i notí-
cies pròpies i que s’han
publicat en els mitjans

d’informació general. Es
vol donar el màxim d’in-
formació perquè l’objec-
tiu de Miret és facilitar la
divulgació teatral contem-
porània. Actualment, la
pàgina té 90.000 visites
mensuals. També es distri-
bueixen 16.000 butlletins

setmanals per correu elec-
trònic.

Detectius i rastres
Maryse Badiou, responsa-
ble de documentació del
Teatre Nacional de Cata-
lunya (TNC), parteix habi-
tualment de la biblioteca

de l’Institut del Teatre per
iniciar les seves recerques.
Però sovint necessita com-
pletar la recerca fora
d’aquest equipament. I
aquí comença el seu tre-
ball detectivesc. Badiou,
que ja era documentalista
en la Companyia Flotats

(al Poliorama), admet que
la prioritat de la seva recer-
ca «és l’espectacle, però a
vegades oblidem que sen-
se la documentació no té la
mateixa densitat: és la me-
mòria d’un país i d’una
dramatúrgia». L’Institut
del Teatre ajuda a verificar
dates de produccions ante-
riors però també es prodi-
guen consultes al Museu
d’Història de la Ciutat, a la
Biblioteca de Catalunya,
al Museu Nacional de la
Ciència i la Tècnica de Ca-
talunya, a la Filmoteca i a
fons (no catalogats) de
noms com ara Adrià Gual,
Salvador Espriu i Àngel
Guimerà. Badiou té clar
que la informació «és ines-
gotable». Lamenta, però,
que el TNC tingui només
un servei limitat: els arxius
de la Companyia Flotats i
també del Centre Dramà-
tic estan situats a l’Arxiu
Nacional de Catalunya, a
Sant Cugat del Vallès. Ba-
diou recorda la seva tem-
porada al Poliorama, en
què podia oferir a l’inves-
tigador tot el material de
cada obra (traduccions, fi-
gurins, maquetes, qua-
derns de direcció, ocupa-
cions del teatre). Al TNC,
exemplifica, «no hi ha
pressupost ni per adquirir
una col·lecció de clàssics
catalans».

També el Teatre Lliure
disposa d’una biblioteca
d’ús intern, a part de les
edicions dels textos estre-
nats a la sala Fabià Puig-
server, que editen regular-
ment. Segons fonts del
teatre públic de la Ciutat
del Teatre, bona part del
material es pot trobar a la
biblioteca de l’Institut del
Teatre. «De tot el que fem,
els n’enviem una còpia»,
comenten. També és aus-
tera la biblioteca de l’As-
sociació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Cata-
lunya, que es limita als lli-
bres especialitzats que els
cedeix la Diputació i als tí-
tols de textos editats per
l’associació sindical cul-
tural. Aquesta biblioteca
també fa intercanvis de re-
vistes. A la majoria dels
centres s’acumula infor-
mació però molta encara
s’ha de processar.

Teatre sobre paper i, ara, en xarxa
L’Institut del Teatre de Barcelona penjarà a internet al març el seu material històric i videogràfic

� En poc més de dos anys, la Fun-
dació Romea ha reunit 500 exem-
plars per a consulta pública. El
procediment del Banc de Textos és
pedestre: l’autor porta dues còpies
del seu text dramàtic i redacta una
simple ressenya en què defineix la
peça. Aquesta fitxa es penja a la
xarxa com a esquer per atreure la
companyia o el director de torn.
Fins ara només dues persones
s’han interessat per consultar el
text original (quan es rep la petició
s’informa l’autor, que hi dóna el
vistiplau) però cap peça s’ha portat
a escena. La Fundació Romea as-
pira a crear un club de lectura
d’aquestes obres (de fet, l’actor i
director de la fundació, Carles Ca-
nut, és un dels més fervents lec-
tors) que, a la llarga, ha de conver-

� L’Institut del Teatre és una referència
europea pel que fa a documentació teatral.
Al soterrani de l’edifici flamant de la Ciu-
tat del Teatre de Barcelona s’hi poden tro-
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tir-se en una biblioteca de textos
contemporanis. «Ara és el fona-
ment», diuen a la fundació. Aques-
ta entitat també promou les seves
activitats i la cartellera del Romea
amb una edició virtual, Informa’t.
També el Versus Teatre té un parti-
cular fons de recursos dramàtics
d’accés per a col·laboradors habi-
tuals, i durant una època també fa-
cilitaven textos a Josep Maria Coll,
de la Sala Muntaner, i a Toni Coll,
de la productora Fila 7. Ever Blan-
chet, director de la sala alternativa,
confia obrir un espai web per oferir
comentaris de títols i nous autors.
Si no s’ha posat en marxa aquest
nou servei és per falta de recursos,
es lamenta. L’octubre del 2005, el
Versus obria el cicle de conferèn-
cies Trànsit amb autors estrangers

bar des de manuscrits de l’època de Cal-
derón de la Barca fins a teatrins de les òpe-
res del Liceu. Des de fa sis mesos, el Mu-
seu de les Arts Escèniques (MAE) s’ha
unificat amb la biblioteca docent de l’Ins-

titut i ja prepara noves fórmules per facili-
tar l’accés al material ingent dels seus ar-
xius. Segons la directora, Anna Valls, al
març es podrà veure a través d’internet el
fons escenogràfic, el de cartells i també

que es representaven a la sala. Lud-
mila Rezumóvskaia hi va assistir a
causa de la presentació d’Aprecia-
da Helena Sergueièvna. En aque-
lla xerrada informal, l’autora va re-
galar un original al Versus que
Blanchet va considerar el primer
volum de la nova biblioteca. Mai
més se n’ha dit res.

La Beckett té també una àmplia
biblioteca, «però no gaire organit-
zada», reconeixen. Subscrits al
Royal Court Theater de Londres,
disposen de la dramatúrgia capda-
vantera a Europa. Des de fa uns
anys, aquest centre marca la ten-
dència textual encarregant textos a
nous dramaturgs i oferint estades
en tallers de nous valors, com ara
els finalistes del premi Romea de
teatre.

bona part de les prop de 250.000 fotogra-
fies. Els 145.000 llibres, escanejats pàgi-
na per pàgina, també es podran consultar
en una segona fase, així com els especta-
cles gravats fa dècades.

Textos verges en prestatgeries provisionals


