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Encara no fa tant temps, Girona
era una ciutat amb una discreta
activitat teatral. S’hi solien repre-
sentar espectacles tots els caps

de setmana, però generalment es tracta-
va de produccions en gira, sovint de
signe comercial, que hi sojornaven breu-
ment procedents de fora, una escala
més en el periple pel territori. És cert
que així i tot era una de les localitats
catalanes més actives en l’àmbit escènic,
un fet afavorit per la presència de dues
companyies autòctones amb llarga tra-
dició, el Talleret de Salt i El Tei de Sant
Marçal, i perquè històricament hi han
estrenat sovint Els Joglars de Boadella, i
perquè el Lliure, durant l’època de
Fabià Puigserver i Lluís Pasqual, hi assa-
java i estrenava molts muntatges. El pa-
norama va començar a canviar quan fa
14 anys es va celebrar la primera edició
del festival Temporada Alta. Però no ha

estat fins els últims anys que s’ha precipi-
tat un veritable fenomen en la tradició
teatral catalana: el festival ha permès
que Girona abandonés aquesta condi-
ció de receptora passiva d’espectacles
per ser un irradiador d’activitat escèni-
ca, s’ha guanyat un segell de qualitat
reconegut a tot Catalunya i cada cop
més fora del país, amb una programació
de produccions de primera fila que a
vegades només es poden veure allà i en
molts casos són estrenes. És un exemple
il·lustratiu de la descentralització territo-
rial en el sector de les arts escèniques, un
procés destinat a desenvolupar-se amb
fermesa perquè és un dels pilars de la
política del Departament de Cultura de
la Generalitat. Ja no cal anar a Barcelo-
na per veure tot tipus d’espectacles i
sembla que, progressivament, els crea-
dors de la perifèria aniran tenint cada
cop més possibilitats de portar a terme
el seu treball sense haver-s’hi de des-

plaçar. De mica en mica, tot Catalunya
és un potencial teatre.

El més nou en aquest fenomen de
ramificació territorial de les arts escèni-
ques, que ha anat emergint a partir
d’impulsos locals, rau en el decidit
recolzament que ofereix la Generalitat.
No és que tradicionalment Cultura
s’hagués desentès del tema, certament
ha anat donant suport, amb més o
menys convicció (amb més o menys re-
cursos econòmics), a diferents iniciati-
ves sorgides en aquest terreny, des de la
veterana Fira de Tàrrega, que acaba de
celebrar 25 anys, al nounat festival En-
tre Cultures, que del 17 al 28 de novem-
bre oferirà a Tortosa la segona edició.
És cert que també s’han produït deser-
cions, la més sonada és probablement
la del desaparegut festival de Sitges,
però des de la conselleria s’insisteix en
les raons esgrimides en el moment de
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El teatre es desplega
La descentralització de les arts escèniques canvia el mapa

i els costums teatrals i planteja nous reptes i incògnites
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Aquest vespre, al cine
París de Barcelona,
comença la tercera
edició del festival
dedicat al documental
musical / 8

El director de l’Escola
Superior de Música
de Catalunya passa revista
a l’estat del centre
a l’inici del seu primer
curs en el càrrec / 4

Javier Marín, Jordi Isern
i Carlos Roig exposen
a les galeries N2,
Joan Gaspar
i Antonio de Barnola
de Barcelona / 7

Una vegada que vaig viat-
jar al Quebec vaig co-
nèixer la precisió dels
meteoròlegs canadencs.

Era el mes de març i encara feia
molt de fred, sis graus sota zero
al sol. A les notícies de la tele,
l’home del temps va pronosti-
car: “Demà començarà a nevar
a les vuit del matí i cauran dos
pams de neu”. Quan em vaig lle-
var, l’endemà, vaig córrer a mi-
rar per la finestra. Mentre el
campanar d’una església prope-
ra tocava les vuit, vaig veure da-
vallar del cel la primera volva de
neu. El meu crit d’admiració va
alertar fins el servei d’habitaci-
ons. Més tard, quan va arribar
als dos pams, la neu va deixar de
caure amb una consciència abso-
luta. Aquest virtuosisme dels in-
tèrprets del temps, vaig pensar,
només es pot deure a dues cau-
ses: o bé paguen els errors amb
la presó, o bé ho han mamat des
de petits. Algú em va confirmar
aquesta segona opció.

Als països extrems com el
Canadà, doncs, el temps meteo-
rològic és un gran tema de con-
versa. Surt a les novel·les. A Ca-
talunya, en canvi, en sabem poc
i ho hem acabat reduint a una
col·lecció de tòpics: hi ha diàlegs
d’ascensor, amb els veïns, que
curarien l’insomni més pertinaç.
A més, amb el clima tropical
dels últims mesos, aquesta falta
de tradició s’ha accentuat i ha
passat de les paraules als fets.
Hem viscut la sequera i després
les inundacions, i ara, des de fa
uns quants dies, el cel baix i gris
—“enteranyinat”, que diuen els
nostres hermeneutes— ens té
enxubats en una xafogor des-
agradable. És per això que
aquests dies de finals d’octubre,
tot i ser temps d’escura-xeme-
neies i mosques a les cases, el
carrer ens ofereix alguns especta-
cles remarcables: senyores que,
atacades, es treuen les mitges en
un banc del passeig de Gràcia;
joves que cultiven ensems les ber-
mudes i l’americana de tweed;
avis cofats i amb mocador de
coll que no eviten les sandàlies...
Em pregunto si aquesta dubi-
tació, aquest sí i no, aquest nego-
ci de les temperatures corporals,
no és també un reflex del mo-
ment polític que vivim.

Un dels trasllats de Ricard Borràs entre els teatres Bartrina i Fortuny de Reus, durant la representació de Casa i Jardí. / JOSEP LLUÍS SELLART
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el model no funcionava, la xarxa
d’infraestructures del municipi
era inapropiada i, a més, se n’està
estudiant l’alternativa, en un dis-
seny en què s’ha convidat a parti-
cipar activament la professió de
la mà de l’Associació d’Actors i
Directors. En qualsevol cas, el
que s’ha posat de manifest en el
moment en què s’han començat a
veure els fruits del nou Govern és
que aquesta voluntat descentralit-
zadora és una de les grans línies
motores de la política cultural.
En dos sentits complementaris:
potenciar les iniciatives ja exis-
tents i estimular-ne de noves,
com el cada cop més poblat ma-
pa de les residències de dansa i,
especialment, dels centres de crea-
ció que s’han d’anar implantant
per tot Catalunya i que ja han
donat un primer fruit en el Cen-
tre de les Arts Escèniques de
Reus (CAER) que, amb direcció
de Ferran Madico, acaba de po-
sar en marxa la seva primera tem-
porada.

Des de la conselleria es té clar
que aquest desplegament pel ter-
ritori s’ha de fer racionalitzant al
màxim els recursos existents. És
a dir, que la prioritat és la de
crear continguts, no edificis: s’ha
d’aprofitar la infraestructura ja
existent, tot i que hi ha un pla de
xoc de nous equipaments dedi-
cats a la creació contemporània.
En el cas del CAER, el que s’ha
fet ha estat posar en diàleg els
dos teatres principals de Reus, el
Bartrina i el Fortuny, que a pesar

de ser ambdós de titularitat públi-
ca han treballat sempre de forma
separada, fins i tot amb rivalitat i
amb un perfil de públic clara-
ment diferenciat i excloent. El
CAER es va inaugurar fa 15 dies
amb un espectacle peculiar, Casa
i Jardí, una obra en dues parts
que s’han representat de forma
independent però simultània als
dos teatres. L’excepcionalitat de
la proposta, interpretada per un
equip d’actors de primera fila i
dirigida pel mateix Madico, ha
jugat a favor de la bona rebuda
del públic.

Però aquesta no és l’única raó
per explicar per què s’han exhau-
rit les localitats per l’espectacle, i
per què fins i tot s’ha aconseguit
una fita a tenir molt en compte,
com és la insòlita intersecció de
públic entre les dues sales. Madi-
co ho explica amb un argument
amb el qual coincideixen el direc-
tor artístic de Temporada Alta,
Salvador Sunyer, i la responsable
de l’Institut de Creació Artística
i Pensament Contemporani
(ICAC), Berta Sureda: la proxi-
mitat és un reclam pel públic,
que viu amb molt més interès tot
allò que passa al voltant de casa
i, lògicament, se sent ben predis-
posat envers un espectacle que
s’hi ha assajat i estrenat. “I això
ens ha de permetre apropar al
ciutadà al moment actual dels
creadors, perquè el teatre ha de
ser una finestra al món”, defensa
Madico, satisfet per la possibili-
tat d’oferir al públic del CAER
una programació representativa
de formes de fer teatre lligades a
la contemporaneïtat a les quals el
públic no barceloní ha tingut un
accés petit. En poques paraules,
d’ajudar a democratitzar l’accés

a tot tipus d’espectacles, i pro-
duir muntatges prou interessants
i amb un nivell de qualitat que els
faci exportables. A Reus, l’atrac-
tiu de la proximitat s’ha aliat a
favor de les xifres de públic: més
de 8.000 espectadors han vist Ca-
sa i Jardí. I és una fórmula in-
fal·lible pel festival gironí —“tot-
hom sent la necessitat d’anar a
veure al menys un espectacle”,
diu Sunyer—, que aquest any, se-
gons les estimacions i ritmes de
venda, reunirà més de 20.000 es-
pectadors, el 20% de tota la
població de Girona.

Atesa la sòlida trajectòria del
festival, i per col·laborar a la se-
va aposta per la creació contem-
porània i la consolidació a nivell
europeu, la Generalitat s’hi ha
implicat de forma decidida amb
la signatura d’un conveni que, en-
tre enguany i el 2008, suposarà
una participació econòmica
d’1,8 milions d’euros. Però si ens
remetem a la història de Tempo-

rada Alta, la sòlida iniciativa pri-
vada ha estat, de fet, una de les
potes en què se n’ha sustentat el
creixement. Ja des dels orígens,
quan el finançament públic venia
de la mà dels ajuntaments de Gi-
rona i Salt, el festival va establir
un club de mecenatge pel qual les
empreses locals compraven pa-
quets d’entrades al doble del seu
preu i les repartien entre els
clients. “Ho vam haver de parar
perquè, en cas contrari, hi havia
el risc que gairebé no quedessin
entrades per posar a la venda”,
explica Sunyer. I així, d’una ma-
nera molt natural, els gironins
s’han anat acostumant a gaudir a
casa de les primeres figures de
l’escena nacional i internacional,
aquelles que també han enlluer-
nat i atret el públic més exigent
de Catalunya i el sud de França,
com Peter Brook, Patrice Ché-
reau, Jean-Louis Trintignant i
Isabelle Huppert, per citar no-
més algunes de les estrangeres.

Sunyer considera el que està suc-
ceint com un senyal de normali-
tat, assolida ja fa temps a d’altres
països europeus. “Catalunya és
com una gran ciutat. Girona n’és
un barri, i està bé que el festival
de tardor de Catalunya es faci
aquí”, reflexiona.

El director del festival Grec,
Borja Sitjà, aporta un matís a
aquest punt de vista. Creu que
per aquestes mateixes reduïdes di-
mensions, el més lògic és crear
una xarxa potent que permeti
amortitzar molt més els especta-
cles de factura catalana “ja que
fins ara gairebé no es feien gires

més enllà de dos o tres bolos”.
Afavorir la rotació dels especta-
cles ha estat una gran prioritat de
la Diputació de Barcelona, que
va crear fa anys una xarxa de
teatres públics que es beneficia-
ven d’unes tarifes favorables en
la contractació de certs especta-
cles, especialment dels més experi-
mentals i alternatius. Una feina
que ha servit de primera pedra en
el conveni signat enguany entre el
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) i les quatre diputacions,
que ha de facilitar la circulació
de les produccions del teatre
públic. “El fet cultural i les arts
escèniques s’han de descentralit-
zar perquè en cas contrari s’em-
pobreixen”, defensa Joan Fran-
cesc Marco, conseller delegat del
TNC. “L’única manera que tots
els ciutadans accedeixin a la cul-
tura és poder comptar amb una
xarxa d’infraestructures cultu-
rals”, diu Marco, que creu que és
de sentit comú posar a l’abast de
tothom un producte fet amb di-
ners públics.

Borja Sitjà apel·la al mateix
argument quan reflexiona sobre
la necessitat de descentralitzar la
producció del mapa dels centres
de creació. Considera inqüestio-
nable que els diners públics s’han
de repartir d’una manera equitati-
va i no concentrar-se només a
Barcelona. Sitjà espera que la
descentralització es tradueixi en
la creació d’un altre tipus de xar-
xa que afavoreixi les complicitats
entre centres productors. De fet,
ja s’està produint, atès que s’es-
tan fent coproduccions entre
Temporada Alta, el Grec, els tea-
tres Nacional i Lliure, el
CAER...

Des de Cultura es vol que la
descentralització (val a dir que
aquesta es pretén per qualsevol
dimensió de la creació i no
només en l’àmbit de l’escena) es
faci seguint uns principis d’espe-
cialització i coordinació. Així, hi
ha converses avançades per fer a
Salt un centre d’arts audio-
visuals; Tarragona n’acolliria un
de creació contemporània; apro-
fitant el potencial posat en
 Passa a la pàgina 3

Els gironins s’han
acostumat a rebre figures
com Brook, Chéreau,
Trintignant i Huppert

Una representació del grup Tantoura Puppet, de Ramala, Palestina, al festival Entre Cultures de Tortosa, el 2004. / CARLES RIBAS

El teatre es desplega

Des de la conselleria,
la prioritat és la creació
de continguts i no
la construcció d’edificis

Ferran Rañé, vestit de Charlie Rivel a l’espectacle Uuuuh!, de Gerard Vázquez i dirigit per Joan Font, estrenat la setmana passada a Temporada Alta. / DAVID RUANO
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marxa mitjançant el festival Tens-
dansa, Terrassa tindrà probable-
ment un centre dedicat a la dansa
que no ha d’entrar en contradic-
ció, sinó complementar, el nou
centre de les arts del moviment en
què s’ha de convertir el Mercat de
les Flors…

Dels molts camins iniciats, Ber-
ta Sureda està especialment satis-
feta del ràpid creixement del pro-
grama de residències de dansa,
pel fet que des de sempre aquesta
activitat ha estat minoritària i
s’està beneficiant d’una manera
sorprenent d’aquest treball de
proximitat. Avui hi ha 12 artistes i
companyies residents en altres
tantes localitats catalanes. La Ge-
neralitat es fa càrrec del 75% de
l’import econòmic de la residèn-
cia; els artistes tenen un lloc on
treballar i exhibir els seus especta-
cles i, a canvi, realitzen una sèrie
d’activitats, com ara tallers i clas-
ses, que aproximen el seu treball a
la població. Segons explica Sure-
da, les experiències estan funcio-
nant molt per damunt de les ex-
pectatives, la connexió entre balla-
rins-coreògrafs i ciutadans és
molt més fluïda del que els més
optimistes podrien haver previst, i
fins i tot s’està contemplant la ne-
cessitat de frenar una mica o d’es-
tudiar noves fórmules d’ajuts per
poder ajustar els pressupostos al
ritme de creixement de les residèn-
cies. “Arribarà un moment, no
molt llunyà, que s’hauran de deci-
dir per concurs públic”, explica.

Perquè ara per ara el model
que funciona és el de la relació
directa entre les companyies i els
teatres, de la mateixa manera que
des de la conselleria es pretén que
cada centre de creació funcioni

amb autonomia, tot i que de for-
ma coordinada, i amb la fórmula
jurídica més adequada a cada cas.
Madico insisteix en la qüestió
quan parla de la necessària lliber-
tat d’actuació que ha de marcar
la seva tasca i la del director artís-
tic de qualsevol centre. Però en
aquest punt, Sitjà expressa la por
que la voluntat de la Generalitat
no es vegi contradita pel famós
ens que ha de coordinar la tasca
de teatres i altres organismes
públics en l’àmbit de les arts escè-
niques, del Lliure al Nacional,
passant per tots aquests nous cen-
tres de producció. “No estic dient
que existeixi una ingerència plani-
ficada perquè no ho crec, però es
parla de racionalitzar i a mi aques-
ta paraula em fa molta por”, diu
Sitjar, temerós que les directrius
que es dibuixin per una acció
coordinada acabin coartant
l’actuació dels directors artístics.

Encara hi ha un altre aspecte,
gens menor, que s’ha de valorar
en aquesta potenciació cultural
de la perifèria: la creació d’in-
dústria. És clar que si, per exem-
ple, un municipi comença a pro-
duir teatre, necessitarà tot un se-
guit de professionals, dels actors
als figurinistes, dels escenògrafs
als maquilladors, que faran que
l’activitat econòmica vinculada
al sector també comenci a des-
centralitzar-se. Ara només cal es-
perar a veure l’evolució d’aques-
ta actuació de la conselleria, i
confiar que les tempestes políti-
ques no dilueixin els esforços
compromesos.

Amb la recent posada en marxa del
Centre d’Arts Escèniques de Reus
(CAER), el conveni amb el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat

que enguany ha signat el festival Temporada
Alta de Girona —i que implicarà a la llarga
l’assoliment del que extraoficialment ja s’ano-
mena Festival de Tardor de Catalunya— i els
nous convenis que, pel que sembla, estan a
punt de caure amb Terrassa, Tarragona i
Salt, la descentralització i l’ampliació de la
política teatral a Catalunya són ja un fet. És
cert que el festival Sitges Teatre Internaci-
onal Creació Contemporània va desapa-
rèixer l’any passat després de 35 edicions
apostant, amb més o menys encert, per les
arts escèniques, però ja se sap que uns moren
i els que no, creixen i se sumen a aquells que
neixen. El teatre no és més que un reflex de la
vida, o potser la vida és teatre en estat pur.
Sigui com sigui, ha arribat el moment de
plantejar-nos un munt de qüestions.

¿És positiva aquesta descentralització o
suposarà la pèrdua de lideratge de Barcelo-
na amb relació a la resta de les capitals escè-
niques europees? ¿Ens desplaçarem, els bar-
celonins, per anar a veure un muntatge fora
de casa amb la quantitat de propostes que
tenim a la ciutat? ¿La intel·lectualitat catala-
na mourà el cul quan no hi hagi interessos
personals, d’autoria, per exemple, en les pro-
duccions foranes? ¿Aquests nous punts de
creació i producció autòctona apostaran
també per portar els muntatges estrangers
més emblemàtics o aquesta és una tasca que
toca més aviat als festivals? Ara per ara, tot
són interrogants. Caldrà donar temps a
aquests nous centres perquè es defineixin.
De moment, el CAER ha començat de la
millor manera possible, llimant les diferèn-
cies entre els dos teatres de la ciutat, els
històrics Fortuny i Bartrina, amb dues obres
complementàries que s’han representat
simultàniament a tots dos teatres, Casa i
Jardí, d’Alan Ayckbourn, una iniciativa de
Ferran Madico, director dels muntatges i
responsable del CAER, que ha tingut molt
bona acollida i un gran ressò mediàtic.

Iniciatives d’aquest estil, originals i de qua-
litat, sempre seran ben rebudes encara que
impliquin fer uns quants quilòmetres. A tots
ens agraden les propostes que ens allunyen de
la rutina, ni que sigui físicament, i a ningú no
li fa gràcia perdre’s coses que valen la pena.
A Berlín, per exemple, cada estiu hi ha bufeta-
des per desplaçar-se fins a la població de
Neuhardenberg, on la fundació Schloss Neu-
hardenberg ofereix muntatges tan atractius
com per exemple Els Perses d’Èsquil o Sola-
ris de Stanislaw Lem dirigits per Martin
Wuttke en un hangar d’un aeroport militar
en desús. És clar que allà les coses les fan bé i
preveuen el transport en autocar d’anada i
tornada. L’excursió en grup és part de l’al·li-
cient. Aquesta serà ben aviat una necessitat
que els programadors dels nostres centres
hauran de contemplar i solucionar. Som uns
quants els que enfilem l’autopista sota la plu-
ja de la tardor per anar a Girona i veure

intèrprets emblemàtics —Patrice Chéreau,
Isabelle Huppert, per exemple— o magnífics
muntatges contemporanis estrangers que no
passen per Barcelona, com La estupidez de
l’argentí Rafael Spregelburd, però encara són
més els que no saben com anar-hi ni com
tornar de matinada a casa. Perquè canviï l’ac-
titud acomodatícia de l’espectador, han de
canviar primer les condicions. Si aquestes
són prou temptadores i còmodes, de ben se-
gur que l’espectador anirà allà on calgui.

Aquesta descentralització no hauria
d’anar en detriment de la posició que ocupa
actualment Barcelona en el rànquing escènic
europeu, i que ara no ens posarem a valorar.
Més aviat confio que servirà perquè tots ens
posem les piles: els programadors i responsa-

bles d’aquests nous centres, els d’aquí, els
creadors, els que treballem per als mitjans de
comunicació i hem de donar a conèixer el
que passa arreu del país. Tota ampliació en
aquest terreny és positiva. És bo que es desti-
nin més diners a les arts escèniques —era una
mancança que patíem de sempre— de la ma-
teixa manera que és bo que la Generalitat
s’hagi inventat una entitat autònoma per ges-
tionar-los com és l’Institut de Creació Artísti-
ca i Pensament Contemporani (ICAC).
Aquest augment pressupostari, lligat al nou
interès que la Generalitat demostra en aques-
ta àrea, hauria d’arrossegar la resta d’institu-
cions en una xarxa escènica que suposi més
facilitats per als creadors, els artistes i el
públic de comarques i permeti no només
l’exhibició de muntatges aliens com passa
ara, sinó també la producció pròpia, amb la
qual cosa es fomenta la recerca i es poden
donar a conèixer nous talents que fins ara
havien de venir a Barcelona perquè algú els
fes cas. Si aquesta xarxa està ben coordinada
podem aconseguir el que passa des de fa anys
a França, per exemple, en el camp de la dan-
sa, un país capdavanter i modèlic en aquesta
disciplina que compta amb centres coreo-
gràfics de producció a cada ciutat, com els de
Montpeller o Lió, centres de primera línia
que ja els voldríem aquí a Barcelona.

Per acabar amb la idea que a comarques
només s’hi poden veure produccions de ter-
cera regional o bé aquelles que tenen garan-
tit l’èxit comercial, calen els diners i cal tam-
bé posar-hi ganes. Si aquests nous centres
demostren competència, recolzen els artis-
tes emergents, donen suport a la inves-
tigació en tots els àmbits escènics i s’inte-
gren en la comunitat local, la mentalitat de
tots s’adaptarà i canviarà. Els creadors
deixaran d’entendre les seves funcions d’es-
trena a Catalunya fora de la capital com a
prèvies del que per ara consideren l’estrena
de veritat, és a dir, la de Barcelona. I
canviarà també l’actitud del públic; només
així es podrà tornar tan exigent com el
d’aquí i, de retruc, potser el d’aquí es farà
una idea més realista d’on es troba.

Descentralització escènica:
¿avantatges o inconvenients?

BEGOÑA BARRENA

L’actriu Miriam Goldschmidt, a l’obra Dies feliços, de Samuel Beckett, dirigida per Peter Brook al Teatre de Salt, ara fa un any. / PERE DURAN

Per acabar amb la idea que
a comarques només s’hi poden
veure produccions de tercera
calen diners i posar-hi ganes

Avui hi ha dotze artistes
i companyies de dansa
residents a dotze
poblacions catalanes

El teatre es desplega
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