
’ho va escriure un amic des
d’una Girona pràcticament
paralitzada mentre jo, fas-

cinada, veia des de la finestra com
queia la neu a Barcelona: «Avui és un
dia estrany i preciós. La naturalesa és
esplèndida i sorprenent. Ni globalit-
zació ni hòsties, quan ha de nevar ne-
va i no ho atura ni déu.» Aquest
«avui» va ser dilluns passat, abans del
desastre, quan la neu tot just havia cai-
gut a molts llocs de Catalunya, sobre
tots els vius i sobre els morts. Sí, sóc
una entre tants que, cada cop que ne-
va, recorda el final d’Els morts, de
Joyce. I també sóc una entre tants que,
cada cop que neva, recupera el primer
record amb la neu. El meu em fa recu-
lar cap a un 19 de març, dia de Sant Jo-
sep, de primers dels 70, en què, a punt
d’acabar l’hivern, la neu va cobrir els
carrers del meu poble. Dilluns hi vaig
pensar encara més perquè la neu tam-
bé va arribar al pla just a punt d’acabar
aquest hivern que m’ha fet recordar
els durs hiverns de la infància.

La neu ens retorna a la infància per-
què ens acosta al meravellós. Si ho sen-
tim els adults, per a la mainada es fa vi-
víssim. Per això, li vaig preguntar a una
professora d’un institut de Barcelona
què havien fet els seus alumnes. Esta-
ven exaltats i va deixar-los sortir deu
minuts al pati. Me’n va ensenyar fotos:
la pura vida tirant-se boles de neu.
També me’n va mostrar una de dos
nens que van quedar-se a la classe: el
rus Konstantin i el pakistanès Ali Has-
san. Imagino que el rus deu estar fart de
la neu, però el seu duet amb l’Ali em
crea un misteri: per què no van sortir?

Hi ha altres misteris més prosaics
que fan presents els desastres de la neu
i la desastrosa actitud de la Renfe: per
què van deixar tirats els passatgers que
durant cinc hores van quedar atrapats
en un tren a prop de Fornells de la Sel-
va? Quan es va fer fosc, els passatgers
van sortir del tren i van anar fins al po-
ble, on, efectes meravellosos de la neu,
van ser acollits pels veïns. La neu és
allò meravellós que pot tenir uns efec-
tes terribles, que fan evident que aquest
país pot ser un desastre.

M
Meravella i desastre

la columna | IMMA MERINO
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embranzida que en els dar-
rers temps ha agafat Santa
Coloma pel que fa a equi-
paments culturals no té pre-

cedents i l’ha situat –amb motiu– en un re-
ferent a la comarca. El camí d’aquest nou
panorama el va obrir l’Auditori –un equi-
pament potser massa especialitzat i adreçat
a un públic concret, però que ha aconseguit
portar a la ciutat noms de la música clàssi-
ca– i l’ha consolidat recentment la reestre-
na del Sagarra i la posada en marxa, fa mig
any, de La Central Escènica, un espai de
formació i assaig de propostes teatrals i al-
tres disciplines artístiques.

Situada als baixos de l’avinguda de
Francesc Macià, 41, a menys de cinc mi-
nuts a peu del Sagarra, La Central Escènica
disposa de més de 1.000 m², distribuïts en
una gran sala multidisciplinària –que es pot
dividir– que permet a les companyies de
teatre fer assajos i als aficionats a les arts

L’ escèniques fer formació. L’associació tea-
tral Denominació d’Origen Santa Coloma
(DOSC), que aplega quatre companyies de
teatre professional de la ciutat –Avalot, El
Negro y el Flaco, Carro de Baco i El que ma
Queda de Teatre–, s’encarrega de gestionar
l’equipament. Fa cinc anys, però, que orga-
nitza l’Aula de Teatre, un projecte que s’ha
anat consolidant a la ciutat i que ha crescut
«exponencialment» amb la posada en mar-
xa de l’equipament. Un dels responsables
de DOSC, l’actor colomenc Andreu Ba-
nús, explica que l’obertura de La Central
Escènica ha despertat del tot l’interès per la
formació artística. «Aquest és el cinquè
any de l’aula i la proporció ha estat especta-
cular: hem passat de tenir 50 alumnes ma-
triculats a tenir-ne 180», assegura amb un
punt d’orgull. Una de les novetats d’aquest
curs, comenta Banús, és el taller per a nens.
N’hi ha tres nivells: de sis a nou anys
(l’anomenat T9), de nou a dotze anys (T12)

i de dotze a quinze anys (el Taller de Joves).
En total, una cinquantena de matriculats.

Tot i que l’espai és conegut pel fet de ser
la seu de l’Aula de Teatre, també hi con-
flueixen altres iniciatives artístiques.
«L’espai absorbeix moltes activitats: a més
de l’escola de teatre, l’equipament és la seu
d’Alquimistes i la sala de formació de
grups de teatre independent», comenta. I hi
afegeix: «La Central Escènica va néixer
amb la pretensió de ser un espai per a la ciu-
tat, però també una oportunitat per als mu-
nicipis de l’entorn.» De fet, algunes com-
panyies de fora de la ciutat ja l’han dema-
nat per fer-la servir com a sala d’assaig. Els
responsables volen fer de l’equipament un
espai de referència, aprofitant les seves ca-
racterístiques. «Hi ha poques sales com
aquestes, on es pugui fer formació i que al-
hora siguin un espai polivalent per a les
arts. Per això s’ha d’aprofitar la seva poten-
cialitat.»

Fàbrica d’actors
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L’obertura de La Central Escènica consolida l’oferta i la formació teatral a Santa Coloma

Alguns dels participants de l’Aula de Teatre, a la seu de La Central Escènica. / LA CENTRAL ESCÈNICA


