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Thibaud, Duras i
Ulisses
Domènech Reixach prioritzarà “el
teatre de text i el d’imatges, aquell
que és a prop de la dansa, que és
molt poètic i que està de moda tant
a França com a Catalunya”. I per
demostrar-ho ens ensenya la pro-
gramació del 2010, en la qual tin-
drà l’espectacle Cocorico, del mim
francès Patrice Thibaud, que vam
veure ahir a Salt; l’obra Pénélope, ô
Pénélope, una adaptació del mite
d’Ulisses de Simon Abkarian;
L’amante anglaise, de Marguerite
Duras, i El ball, el muntatge de
Sergi Belbel vist a Girona i al TNC,
amb Anna Lizaran i Sol Picó.
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Reixach assegura que els francesos queden admirats de l’espontaneïtat dels creadors catalans ■ PERE VIRGILI

“Estem generant un dels
pols creatius d’Europa”
Andreu Gomila
BARCELONA

No fa ni un any que és a Perpinyà i
ja comença a deixar la seva em-
premta. Domènec Reixach és un
dels programadors que més ha in-
fluït a Barcelona en les últimes
dues dècades, primer al Centre
Dramàtic de la Generalitat i des-
prés al TNC. Ara porta el nou Te-
atre de l’Arxipel, obra de Jean
Nouvel, que obrirà les seves por-
tes el 2011. Aquesta temporada
comença a programar de valent al
costat del Centre d’Arts Escèni-
ques de Salt-Girona.

Quin panorama teatral s’ha trobat
a Perpinyà?
Una realitat i un futur. La reali-
tat és que hi ha un teatre, el Mu-
nicipal, i El Mediator, una sala de
concerts per a la música actual,
les arts creuades i la clàssica. La
meva missió és posar en marxa
l’Arxipel, que disposarà de dues
sales i una sala d’assaig amb un
espai equivalent a la sala gran,
que serà un lloc molt potent.
Serà un dels teatres més bonics i
més ben preparats de França. La
voluntat de l’Ajuntament és rea-
grupar les diferents direccions
que hi ha a la ciutat sota una sola
direcció a l’Arxipel.

Com s’han pres a Perpinyà que
un sud-català dirigeixi el seu tea-
tre i programi obres en català?
He estat molt ben rebut. I la ve-
ritat és que en aquesta decisió
de nomenar una persona del
sud hi ha una voluntat política
d’obertura, d’enllaç, de conne-
xió, més buscant Barcelona-Gi-
rona, que no Lió-París.

Per què?
Perquè també hi ha un projecte
transfronterer, l’Escena Catala-
na Transfronterera, que té una
dotació de vuit milions d’euros
de la UE, quatre per a Perpinyà i
quatre per a Salt. Una part va
destinada al nou teatre de Per-
pinyà, i una altra, a l’espai Coma
Cross de Salt. I una tercera part
és per a la programació, que és
en bona mesura conjunta. És
una programació única que es
desenvolupa en dues ciutats.

Fa poc va estrenar L’odissea en
català. Quina reacció va tenir?
Hi ha un problema: que la gent no
està acostumada al sobretitulat.
A Barcelona, fa 20 anys, la gent
també li tenia por... També va
venir gent de Ceret, d’escoles que
estudien català i van disfrutar.

Després del TNC, el Centre Dra-
màtic de la Generalitat, Focus, no
se sent exiliat a Perpinyà?
Perpinyà és un primer plat. I em
fa molta il·lusió. Jo ja coneixia
bé el teatre francès i ara l’he de
conèixer en profunditat.

Què en podem aprendre?
A nivell de creació, estem al ni-
vell. Sí que estem menys organit-
zats. És molt normal, per exem-

A França porten anys treballant.
També hem de tenir en compte
els diners que els ajuntaments
destinen al teatre. I les regions.
La majoria de diners dels teatres
francesos, fora de París, vénen
dels ajuntaments i de les regions.

Aposten per la cultura.
El percentatge que hi dediquen
dels pressupostos generals és
molt més elevat que a Catalunya.

Amb l’Arxipel, el teatre català
tornarà a mirar cap al nord?
Sí. La nostra voluntat, la de Sal-
vador Sunyer [director d’El Ca-
nal ] i la meva, és que d’aquí qua-
tre anys, l’eix Barcelona-Girona-
Perpinyà-Montpeller-Tolosa sigui
un dels pols creatius més impor-
tants d’Europa.

El teatre que dirigeix, aquest eix
euromediterrani, servirà perquè
el teatre català surti més?
La voluntat és que, amb el
temps, moltes de les companyies
que programin a Perpinyà no es
quedin a Perpinyà, que puguin
anar a Narbona, Nimes, Montpe-
ller, Tolosa. I que algunes de les
coses que jo produeixi també pu-
guin baixar, i anar al Lliure, al
Nacional o a Girona. Es tracta de
multiplicar l’oferta que jo pugui
programar i també cridar l’aten-
ció dels programadors del sud.

Què els interessa als francesos
del teatre català?
Es miren molt Barcelona i Tem-
porada Alta. A França, que
tenen un model establert de fa
anys, s’acaben copiant els uns
als altres. Aquí potser som més
espontanis. Quan veuen Sol
Picó, Carles Santos o Àlex Rigo-
la, queden una mica sorpresos.

Quin autor que no coneguin els
pot interessar?
Pau Miró, per exemple. O el tea-
tre de Carol López, perquè té
textos molt originals, que sur-
ten d’ella. ■

ple, que la scène nationale [la
xarxa pública de teatres france-
sos] de Seta et convoqui a finals
del 2009 per presentar-te un pro-
jecte de cara a l’octubre del 2010,
ja amb la maqueta, el vestuari,
l’equip amb què treballaran i, lla-
vors, els programadors diuen si el
compren o el coprodueixen. Des-
prés hi ha un programa de la
regió del Llenguadoc-Rosselló
que ajuda les companyies locals...


