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l granat (grenat en fran·
cès) és un mineral abun·
dant al Canigó, la serra·
lada que custodia la ciu·
tat de Perpinyà. N’és un 

símbol. Ara s’ha convertit en sím·
bol, també, del teatre: com una me·
na de bombolla vermella, Le Grenat 
és el més característic dels edificis in·
terconnectats que componen el tea·
tre de l’Archipel, un autèntic arxipè·
lag de construccions que ocupen uns 
10.000 metres quadrats. El teatre 
forma part del projecte Escena Cata·
lana Transfronterera, desenvolupat 
per la ciutat francesa i les de Girona 
i Salt, i té la il·lusió d’esdevenir un 
punt de trobada de l’escena de les 
dues bandes del Pirineu. La idea és 
que, potser, més d’un torni a creuar 
la frontera des de Catalunya, no per 
fer un driblatge a la censura d’altres 
temps, sinó per gaudir d’una oferta 
que pretén ser de referència en el tea·
tre de tot el sud d’Europa. 

“Benvinguts, passeu, passeu, que 
casa meva és casa vostra si és que hi 
ha cases d’algú”. El català Domènec 
Reixach, antic director del Teatre Na·
cional de Catalunya, va recórrer als 
immortals versos de Sisa per explicar 
l’esperit del teatre que ara dirigeix. 

Reportatge

toni polo
perpinyà

el teatre supera fronteres
L’Archipel, a Perpinyà, s’ha inaugurat amb tots els fastos per esdevenir protagonista de l’escena catalana

Un dels accessos al teatre de l’Archipel, a la ciutat nord-catalana de Perpinyà, obra de l’arquitecte Jean Nouvel.

«Casa meva és casa 
vostra…», va dir 
Domènec Reixach, 
director del projecte

El teatre neix amb 
vocació de convertir-se  
en canal entre les 
cultures catalanes

Les complicitats entre 
les dues bandes dels 
Pirineus és manifesta 
en la programació

“Tots els sabors, tots els colors i totes 
les formes són presents per donar a 
conèixer i compartir la nostra identi·
tat mediterrània, la nostra sensibili·
tat vers l’art i la vida”, en paraules del 
director del teatre. La programació 
de la primera temporada és una de·
claració de principis: conté de tot, des 
del teatre fins al circ, passant per la 
dansa, les activitats infantils, la mú·
sica clàssica, la música contemporà·
nia, tallers i debats de tota mena.

Per acollir tot aquest ventall de dis·
ciplines, Jean Nouvel i Brigitte Metra 
han creat aquest arxipèlag arquitec·
tònic que no deixa indiferent. Dilluns 
passat, hores abans de la inaugura·
ció oficial, el mateix Nouvel, satisfet, 
ufanós, amb una senyera que treia 
el cap de la butxaca de la jaqueta, va 
fer de guia en una visita a les instal·
lacions. “No és un teatre, en són tres”, 
presumia l’arquitecte, pare, tam·
bé, de la Torre Agbar de Barcelona. 
Tres espais escènics que es perden en 
aquest conglomerat d’edificis amb 
perspectives profundes. “M’agrada 
jugar amb els contrastos i amb les 
perspectives”, diu. Cada projecte és 
el resultat d’una minuciosa anàlisi 
del terreny, com si d’aquesta manera 
captés el que vol i el que necessita ca·
da metre quadrat. Per això, la clima·
tologia mediterrània l’ha dut a pen·
sar en espais per fer·hi representaci·
ons a l’aire lliure.

L’espai és un lloc estratègic, però 
fins ara desaprofitat de la ciutat: al 

costat de l’autopista, a pocs minuts 
a peu del centre històric. “Un reclam 
de Perpinyà que es veurà des de lluny 
ja sigui per entrar o per sortir de la 
ciutat”, subratlla Nouvel.

Un arxipèlag arquitectònic

L’entrada a la platea, sota l’esmen·
tat edifici Le Grenat, impressiona. 
Amagada sota la pedra grana, la sa·
la atrapa l’espectador en un ambient 
vermell inquietant, acollidor, ample. 
Com tot a l’Archipel, és multifuncio·
nal. Unes persianes (vermelles, per 
descomptat) redueixen l’aforament 
de les 1.100 persones fins a 800 o 
menys, en funció de les necessitats 
de l’espectacle. 

Frases lapidàries (mai més ben 
dit) d’il·lustres de l’escena, des d’Eu·
rípides fins a Pirandello, passant per 
Cervantes, Virgili o Camus, estan im·
preses en la pedra de l’edifici més alt, 
la torre escènica que s’aixeca damunt 
de l’escenari. “Estan gravades en la 
façana de manera que es puguin lle·
gir des de la carretera”, explica el cre·
ador. Des d’aquelles altures, reserva·
des als espectadors més selectes (sa·
la vip, en altres paraules) es poden 
veure els Pirineus, la ciutat, el camp i, 
fins i tot, el mar Mediterrani.

Completen el paisatge altres edifi·
cis peculiars: un de fabricació de de·
corats, guarnit amb cartells de mil i un 
espectacles; Le Carré, una construc·
ció en acer amb graderies desmun·
tables; Le Studio, d’alumini i ovalat, 

concebut com a sala d’assajos, i un 
de daurat, destinat a oficines.

La posada de llarg del teatre, di·
lluns passat, va aplegar a la ciutat 
de la Catalunya del Nord una no·
drida representació de l’escena de 
la Catalunya del Sud: el director 
del Teatre Nacional de Catalunya, 
Sergi Belbel; el del Lliure, Lluís Pas·
qual; el del festival Temporada Alta 
de Girona i Salt, Salvador Sunyer; 
i el director del festival Grec de 
Barcelona, Ramon Simó. Amb ells, 
l’amic i col·lega Domènec Reixach, 
responsable artístic de l’Archipel en 
els tres propers anys. 

Una cantata ‘estranya’

L’espectacle inaugural, La cantata 
de l’Archipel, composta específica·
ment per a l’ocasió, era una aposta, 
si més no, estranya. L’obra recrea el 
mite d’Orfeu i Eurídice combinant 
lírica, música contemporània, tea·
tre i dansa. Però sobretot, mescla·
va les escenes catalanes d’una i al·
tra banda dels Pirineus. El públic lo·
cal en va sortir guanyant i tothom 
va marxar satisfet. Van gaudir amb 
Cali, un ídol del rock nacional que, 
tanmateix, no va passar de l’estil 
chanson francaise; amb una brillant 
cantant lírica, la soprano d’origen 
turc Burçu Uyar; amb l’Orchestre 
Perpignan Méditerranée, que es va 
lluir interpretant temes de Mozart 
i Donizetti (ningú no diria que no 
és una orquestra professional del 
tot), i amb Le Collegium Vocal Per·
pignan Méditerranée, un cor tam·
bé local. De la direcció musical, així 
com de la composició d’alguns dels 
temes de l’obra, se’n va encarregar 
Daniel Tosi, mentre que la jove Ma·
rion Guerrero, en col·laboració amb 
Ariel García Valdés, va firmar la di·
recció escènica.

En representació dels Països Ca·
talans del Sud, Sergi López (“ens 
l’estimem més que vosaltres Guar·
diola”, va comentar una periodista 
local) va fer de dolentot –sense can·
tar– amant desenganyat del bell Or·
feu. En els entreactes, Sol Picó pu·
java i baixava del piano de cua de 
Carles Santos en uns detalls de dan·
sa impressionants. Però el tot no 
va acabar de funcionar. “Crec que 
és una obra... rara, molt rara”, ad·
vertia abans de la funció l’actor de 
Vilanova i la Geltrú. D

l’impressionant arxipèlag cultural 
que compon el teatre de l’Archipel 
sembla una exageració per a una 
ciutat com perpinyà, que té 120.000 
habitants. Si s’hi afegeix la població 
del cinturó metropolità, s’arriba a 
les 250.000 persones. Segueixen 
sent poques per a una edificació tan 
grandiloqüent. i és que el projecte és 
concebut per atraure tota una regió 
que va des de Narbona fins a Girona, 
poblacions que estan a una hora o 
menys de distància de la capital de la 
catalunya del Nord. per tot plegat, el 
ministeri de cultura francès li ator-
garà la condició d’Escena Nacional a 
perpinyà. El consell d’administració 
el componen l’Ajuntament, la regió 
i l’Estat (per aquest ordre) i no es 
preveu la incorporació de cap insti-
tució no francesa. Domènec Reixach, 
el director, fa la comparació amb el 
prestigiós festival Visa pour l’image, 
que cada any converteix la ciutat en 
punt de peregrinació d’aficionats. 
la programació d’aquesta primera 
temporada, acabada d’inaugurar, en 
paraules de Reixach, “permet pensar 
en sinergies que ara encara no exis-
teixen”. les propostes, evidentment, 
han de cobrir totes les disciplines: 
teatre, dansa, música, circ...

Un espai de trobada 
cultural per a quasi un 
milió i mig de persones

dilluns, 17 d’octubre del 2011
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