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L’Institut del Teatre
Les interioritats del centre on es formen
els futurs professionals del món escènic



MARIA PASCUAL

ón quarts de nou del matí i a
l’Institut del Teatre, situat a

Montjuïc, molt a prop del Mer-
cat de les Flors i el Teatre Lliure,
encara hi ha poc moviment. Un
parell d’alumnes passen text al
bar, molt espaiós i amb una zona
amb butaques anomenada punt
de trobada en la qual és fàcil ima-
ginar-se grups d’estudiants tre-
ballant o simplement comen-
tant les classes. Fora, alguns estu-
diants arriben carregats amb
capses plenes de material per a
algun muntatge. Van arribant a

S Entrem a l’Institut
del Teatre, on
centenars de
futurs actors,
ballarins i tècnics
de les arts
escèniques es
preparen per a la
seva professió

poc a poc, sense aglomeracions,
sense pressa però sense pausa, i
alguns s’asseuen als bancs que hi
ha a l’esplanada que presideix

l’entrada del complex, fent
temps per anar a classe, mentre
d’altres, acompanyats per un
professor, surten a córrer pels
voltants. A una banda de l’espla-
nada hi trobem el bar, a l’altra,
davant per davant, el Centre de
Documentació i Museu de les
Arts Escèniques (MAE) –vegeu la

A la imatge,
alumnes del taller
de 4t de teatre
musical. / JOSEP
LOSADA

Preparant-se 
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peça que se li dedica en aquest re-
portatge–, a l’aparador del qual hi
ha llibrets i llibres relacionats
amb el món de les arts escèniques
penjats amb fils.

A la façana de l’edifici princi-
pal, on predomina el vidre, just al
costat de les lletres que ens indi-
quen que som davant de l’Insti-

tut del Teatre, en trobem unes al-
tres de retallades amb cartolines
de colors que formen la frase “i de
la dansa”, que ja ens aclareix
abans d’entrar que no només s’hi
preparen els futurs actors i actri-
us, sinó també ballarins i ballari-
nes i tècnics de les arts de l’espec-
tacle. I és que l’Institut està for-

mat per quatre escoles –l’Escola
Superior d’Art Dramàtic (ESAD),
el Conservatori Superior de Dan-
sa (CSD), l’Escola d’Ensenya-
ment Secundari i Artístic / Con-
servatori Professional de Dansa
(EESA/CPD) i l’Escola Superior de
Tècniques de les Arts de l’Especta-
cle (ESTAE), aquesta última situa-

da a Terrassa– i una companyia de
dansa –IT Dansa–. En total,
comptant els alumnes de les esco-
les i els que fan estudis no reglats,
hi ha entre 800 i 900 estudiants,
que han passat unes exigents pro-
ves d’accés per fer realitat el seu
somni de dedicar-se professio-
nalment a les arts escèniques.

per a l’escena
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I és que les proves que han de
passar els aspirants a estudiants
de l’Institut del Teatre «són molt
renyides», en paraules del seu di-
rector general, Jordi Font, «per-
què hi ha molta gent que hi vol
entrar i el que triem no és només
qui vol sinó qui té més habili-
tats».

Perfils diversos
Però quin és el perfil dels alum-
nes de l’Institut del Teatre? De-
pèn de l’escola i de l’especialitat
–cal destacar que en diverses de
les escoles els alumnes inicien els
estudis un cop ja han acabat una
carrera universitària–. Així, a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic
(ESAD) hi ha un alumnat jove a
interpretació i a escenografia,
però la mitjana d’edat i el nivell
formatiu previ és superior a di-
recció i dramatúrgia. En el cas del
Conservatori Superior de Dansa
(CSD), els alumnes procedeixen
de nombrosos països i hi ha una
àmplia franja d’edat, ja que n’hi
ha de 18 anys però també n’hi ha
que ronden la quarantena i que,
després de la seva trajectòria pro-
fessional en el món de la dansa,
volen ampliar els seus coneixe-
ments i obtenir una titulació
d’estudis superiors. Una situació
similar es produeix en el perfil
dels alumnes de l’Escola
Superior de Tècni-

ques de les Arts de l’Espectacle
(ESTAE) –on també hi ha presèn-
cia d’alumnes estrangers–, la ma-
joria dels quals són joves que
provenen de batxillerat o d’al-
tres estudis –especialment mò-
duls superiors de Formació Pro-
fessional (FP)–, però també hi ha
professionals en actiu que volen
continuar els seus estudis per mi-
llorar el seu estatus professional.
Respecte a l’Escola d’Ensenya-
ment Secundari i Artístic / Con-
servatori Professional de Dansa
(EESA/CPD), l’únic centre de
l’Estat espanyol que integra els
estudis d’ESO i els de dansa, el
seu director, Keith Morino, afir-
ma que «són persones especials
que ja tenen un objectiu clar:
han escollit ballar» i creu que «la
velocitat del progrés, l’accés a la
informació i la globalització crea
moltes possibilitats, però tro-
bem, cada cop més, que els joves
degut a això tenen problemes
per centrar-se i dedicar-se a no-
més una sola cosa. A la nostra es-
cola representa que els alumnes
han fet els seus primers filtres i
han trobat en la dansa quelcom
que els inspira per poder dedicar-
se a estudiar a nivell professio-
nal». Finalment, pel que fa als
membres de la Companyia IT
Dansa, a la qual accedeixen du-
rant dos anys els alumnes que
més excel·leixen, el seu perfil és
el de ballarins i ballarines d’entre
18 i 23 anys que han finalitzat els
estudis de grau mitjà i que han de
fer el pas cap a la professionalit-
zació. Pel que fa a la presència de
nois en els diversos ensenya-
ments de dansa, on tradicional-
ment hi ha més noies, Morino
afirma que «es nota un creixe-
ment important d’ingrés de nois
en els programes d’estudis de
dansa. De fet, al nostre conserva-
tori, en els dos últims cursos,
hem pogut fer dos grups com-
plets de nois». Catherine Allard,
directora de la Companyia IT
Dansa, apunta que la pel·lícula
Billy Elliott, dirigida per Stephen

Daldry i que es va estrenar l’any
2000, «va despertar les ganes de
ballar a molts nois i també va in-
fluir els pares, que els van deixar
fer el que és la seva passió».

L’ombra dels «realities»
La televisió actual està farcida de
realities, alguns dels quals mos-
tren les professions artístiques
com quelcom en què és fàcil
triomfar. Com afecta aquest fet
les aspiracions dels alumnes de
l’Institut del Teatre? Morino afir-
ma que «l’alumne que té una ne-

Pep Ambròs.
Llicenciat en
Interpretació per
l’ESAD

«La feina
porta feina»

Quina valoració fas del teu
pas per l’Institut del Tea-
tre?
–«Molt positiva. Ho podria
resumir en un nom: Waltzing
Teatre, la companyia de tea-
tre que he format amb dos
companys: Maria Rodriguez,
actriu; i Gerard Iravedra, di-
rector».
Com recordes les proves
d’accés?
–«No era conscient del que
suposava per a mi entrar a
formar part de l’escola i pro-
bablement ara m’hauria pre-
parat el triple».
Com va rebre el teu entorn
el fet que et volguessis de-
dicar a les arts escèniques?
–«Ho tenia molt clar i tenia
l’absolut suport dels meus
pares, i això era el més im-
portant».
Com veus el teu futur pro-
fessional?
–«Il·lusionat. Vivim temps di-
fícils, però les ganes són i
sempre seran universals i
atemporals. Ens hem d’adap-
tar al sistema i a la societat

que avança; però necessi-
to explicar històries,

expressar-me i com-
partir-ho amb la
gent, i seguiré tre-
ballant per fer-ho.
La feina porta fei-
na, i si la sort arriba
que no et trobi mai

sense treba-
llar».
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cessitat innata de ballar trobarà
gairebé sempre la seva sortida
professional. Seran més adapta-
bles, atents al seu propi procés
d’aprenentatge. Treballaran
amb la constància i dedicació re-
querits per arribar als seus objec-
tius. En canvi, n’hi ha d’altres,
no tants, que només estan pen-
dents del final o el premi. Aquests
alumnes, quan es troben davant
de l’esforç i el treball que repre-
senta, normalment no arriben a
finalitzar els estudis professio-
nals. Aquest fet pot venir marcat

per la cultura de la fama instantà-
nia tan popular als concursos de
la televisió. És un fenomen que
pot servir per despertar un inte-
rès per la nostra professió, però
d’altra banda pot donar una idea
falsa de la preparació d’un artis-
ta, per la immediatesa». Catheri-
ne Allard opina en la mateixa lí-
nia: «Programes com Fama estan
molt lluny, al meu entendre, de
la nostra realitat acadèmica i
professional, però incentiven
molta gent a començar a ballar.
En aquest sentit, ho valoro posi-

tivament. El que em sembla
menys positiu és la imatge de su-
perficialitat que dóna a la dansa,
molt lluny de la qualitat i del que
és l’art de la dansa, fomenta una
imatge que molts poden arribar a
la fama ràpidament, sense gaire
base acadèmica i treball, i que
tothom ha de ser famós com si
fos una finalitat». Hi ha alum-
nes, doncs, que volen començar
la casa per la teulada? Jordi Pla-
nas, director de l’Escola Superior
de Tècniques de les Arts de l’Es-
pectacle (ESTAE), creu que «vo-

ler començar la casa per la teula-
da, o dit d’altra manera, manifes-
tar dificultats per comprendre
les complexitats d’un ofici i ser
conscient de les pròpies limita-
cions, no són sinó signes de jo-
ventut. La tasca dels formadors
és cabdal per situar l’alumne en
l’entorn professional i guiar-lo
en el procés de transició a la vida
activa». Pepelú Guardiola, direc-
tor de l’Escola Superior d’Art
Dramàtic (ESAD), també creu
que és fonamental el paper del
professorat: «Des del primer mo-

Vista de la façana
principal de
l’Institut del
Teatre, amb

desenes
d’alumnes en

primer pla
durant un

descans de les
classes. /

JUANMA RAMOS
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ment intentem fer-los veure, als
alumnes, que a l’institut no for-
mem intèrprets, directors, dra-
maturgs o escenògrafs per satis-
fer només les necessitats del mer-
cat, sinó professionals que tam-
bé el puguin transformar».

«Vull ser artista»
Tradicionalment, que
un fill o una filla digués
aquesta frase o alguna
de similar a casa supo-
sava un terrabastall. Ac-
tualment encara és ai-
xí? Guardiola afirma
que «les famílies ente-
nen cada cop més que
és important que els
fills es formin i es dedi-
quin a allò que real-
ment desitgen. Aquest
ofici és tremendament
vocacional, demana un
gran esforç i un esperit
de sacrifici que ha d’es-
tar molt assumit. Qui tria realit-
zar aquests estudis aposta per
una manera de viure i d’enten-
dre el món. El sacrifici es veu re-
compensat per la tremenda satis-
facció que proporciona poder
treballar del que realment t’agra-
da». Avelina Argüelles, directora
del Conservatori Superior de
Dansa (CSD), és del parer que el
fet que actualment els estudis
que es cursen a les dues escoles
superiors de l’institut –l’ESAD i el
CSD– siguin graus, és a dir que
tinguin l’estatus de qualsevol al-

«Hi ha paral·lelismes entre la dansa i la infermeria»
Lourdes Solà. 4rt de coreografia al CSD

Quina valoració fas del teu pas
per l’Institut del Teatre?
–«M’ha aportat múltiples mirades
i coneixements teòrics i pràctics
sobre la dansa. He treballat amb
coreògrafs i pedagogs catalans i
professionals o companyies
estrangeres, i he descobert paral-
lelismes entre la dansa i la meva
altra professió, la infermeria».

Com recordes les proves d’ac-
cés?
–«Vam haver de passar proves
teòriques i pràctiques, érem molts
i tothom estava nerviós. Vaig ha-
ver d’estudiar i visionar algunes
peces de dansa per preparar-me».
Com va rebre el teu entorn el
fet que et volguessis dedicar a
les arts escèniques?

tra carrera universitària, fa que
els pares tinguin «un motiu de
tranquil·litat perquè finalment
amb aquesta nova regulació dels
estudis s’ha reconegut la dignitat
de la professió, la seva equivalèn-
cia intel·lectual a qualsevol altra
professió i, per tant, fins i tot per
a les ideologies més conservado-
res, és un fet que aquesta carrera

–«Ningú no es va estranyar que
iniciés els estudis de coreografia».
Com veus el teu futur profes-
sional?
–«Cal mirar al futur amb opti-
misme i ser pacient per tal de
tenir energia per seguir nave-
gant amb el vaixell de les
nostres vides, faci el temps
de faci».

superior ja està beneïda social-
ment com a respectable». Argüe-
lles afegeix, però, que «perquè el
quadre de sortides professionals
tingui uns colors més brillants,
és gairebé imprescindible que es
facin els retocs oportuns en cer-
tes regulacions que han quedat
desfasades en
aquest

De dalt a baix i d’esquerra a
dreta, el magatzem de vestuari,
membres d’IT Dansa durant un

assaig i una classe de dibuix. /
JOSEP LOSADA / JUANMA RAMOS

El 2013 l’Institut del Teatre
complirà un segle. L’engranat-
ge per celebrar-ho ja s’ha po-
sat en funcionament i s’està
considerant la possibilitat de
crear una exposició perma-
nent del fons de les arts escè-
niques i d’organitzar unes tro-
bades internacionals de pri-
mer nivell a Barcelona.

El 2013, el
centenari
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Quina valoració fas del teu pas per
l’Institut del Teatre?
–«M’he format en continguts teòrics
tècnics i he après a fer servir les mà-
quines i processos que es necessiten
per fer un espectacle, i he descobert
la sensibilitat per adaptar-les a la dra-
matúrgia».
Com recordes les proves d’accés?
–«Amb incertesa... Vam respondre

Daniel Seoane. 2n de so a l’ESTAE

«Amb il·lusió i ganes podrem tirar endavant»
preguntes de cultura general i del
món de l’espectacle i vam fer una en-
trevista personal i un escrit sobre les
nostres motivacions. Vaig ser molt fe-
liç en saber que m’havien acceptat».
Com va rebre el teu entorn el fet
que et volguessis dedicar a les arts
escèniques?
–«M’ha donat tot el seu suport, sense
el qual no hagués pogut estudiar».

Com veus el teu futur
professional?
–«El nostre sector depèn
molt de subvencions i
les retallades socials i
culturals són les més
fortes... Però crec que
amb il·lusió i ganes
podrem tirar enda-
vant».

nou paisatge». En el cas dels tèc-
nics de l’espectacle la situació és
una mica diferent, ja que el direc-
tor de l’escola, Jordi Planas,
apunta que el problema és «el
desconeixement que tenen les
famílies de les professions tècni-
ques de l’espectacle en directe».
Tot i així afirma que la progressi-
va normalització del sector de les

arts escèniques comporta un
major reconeixement i és del pa-
rer que els juga a favor el fet que
les famílies i els joves veuen cada
més atractiva la formació profes-
sional com a alternativa a la for-
mació universitària i que valo-
ren l’alt índex d’inserció laboral
dels titulats.

L’actual procés de reconeixe-

ment de les arts escèniques supo-
sa, en opinió del director general
de l’Institut del Teatre, Jordi
Font, el reconeixement del co-
neixement de les arts al costat de
la ciència, la tècnica i les huma-
nitats. Font, però, reivindica que
les arts s’introdueixin de manera
seriosa al sistema educatiu obli-
gatori, tant a primària com a se-
cundària, ja que opina que «per a
l’educació integral de la persona
les tècniques de l’art dramàtic i
de les arts escèniques en general
són fonamentals. No diem que
els nens de primària han de fer
una tragèdia, una comèdia o una
obra de teatre, però sí que les tèc-
niques del teatre han d’estar pre-
sents a l’escola i només hi poden
estar amb rigor a través de profes-
sionals, de graduats». Uns gra-
duats que des de l’actual curs
hauran cursat els plans d’estudis
corresponents a l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES), la
transició cap al qual ha suposat
més d’un maldecap a les univer-
sitats. No és el cas, però, de l’Ins-
titut del Teatre, tal i com explica
el seu director general: «Aquí, i
en general a les escoles artísti-
ques, no ho ha estat gens perquè
en aquests ensenyaments ja te-
nen una importància cabdal les
pràctiques, les tècniques. L’EEES
posa un gran èmfasi en l’apre-
nentatge més que en l’ensenya-
ment. L’ensenya-
ment artístic es
basa molt en

Dos alumnes d’interpretació
durant un assaig. / JOSEP
LOSADA

L’Institut del Teatre, la Xarxa
Audiovisual Local (XAL) i
l’Agència de Comunicació Lo-
cal (ACL) van signar un conve-
ni de col·laboració el passat
11 de novembre pel qual la
Xarxa de Televisions Locals
(XTVL) emetrà els tallers dels
alumnes de les escoles de
l’Institut del Teatre.

Els tallers de
l’IT, a la XTVL
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Albert Garcia. Primer any a IT Dansa

«He crescut com a persona»
Quina valoració fas del teu pas
per l’Institut del Teatre?
–«Els professors són professionals
i transmeten tota aquesta profes-
sionalitat i il·lusió per la dansa. A
banda d’ensenyar-te la tècnica
també t’ensenyen a ser persones
humils i respectuoses amb el que
fem i amb una finalitat: ballar».
Com recordes les proves d’ac-
cés?
–«Les vaig passar amb 12 anys.
Van ser molts nervis. En sortir de
la prova de clàssic vaig plorar
com molt poques vegades havia
plorat».
Com va rebre el teu en-
torn el fet que et vol-
guessis dedicar a les
arts escèniques?
–«Molt bé, ja que des
de petita sabien que
m’agradava molt,
m’han fet molt costat

«T’ensenyen a ser humil»
Ana Ramírez. 5è de clàssic a l’EESA/CPD

l’aprenentatge de l’alumne, en la
metodologia perquè l’alumne
assimili unes tècniques, unes
maneres, unes metodologies de
procedir. En aquest sentit ens hi
hem sentit com peix a l’aigua».

Tres seus i un passadís
L’Institut del Teatre, que depèn
de la Diputació de Barcelona, ce-
lebrarà al 2013 el centenari de la
seva fundació –vegeu la peça que
hi ha sobre el tema en aquest re-
portatge–, llavors sota el nom
d’Escola Catalana d’Art Dramà-
tic (ECAD) –no va ser fins al 1970
que es va passar a anomenar amb
el nom actual– i dirigida per
Adrià Gual, al qual han suc-
ceït en el càrrec Joan Alave-
dra, Guillermo Díaz-Plaja,
Hermann Bonnin –sota la
direcció del qual es va pro-
duir el que es coneix com la
refundació de la institu-
ció–, Josep Montanyès
–que va exercir el càrrec en
dues ocasions–, Jordi Coca,
Pau Monterde i, des del
2002, Jordi Font.

Actualment l’Institut del

Quina valoració fas del teu pas
per l’Institut del Teatre?
–«Molt positiva. Han canviat
moltes coses durant els anys
d’estudis a l’institut, però també
he crescut com a persona. A cada
moment he aprofitat les millors
coses, però la veritat és que
n’estic molt satisfet del tre-
ball que ha fet amb nosal-
tres tot el professorat».
Com recordes les proves
d’accés?
–«Estava nerviós. Suposo
que eren uns nervis
que sempre tens
quan vols aconse-
guir alguna cosa
o fer-ne d’altres
per primera vega-
da i ho vols fer el
millor possible».
Com va rebre el
teu entorn el fet

Teatre, on treballen uns 300 pro-
fessors i que disposa d’un pressu-
post anual de 18 milions d’euros,
té tres seus, situades a Barcelona,
Terrassa i Vic. A la capital catala-
na es troba des de l’any 2000 a la
plaça Margarida Xirgu, a l’ano-
menada Ciutat del Teatre, en un
edifici de més de 20.000 metres
quadrats i 11 plantes, quatre de
les quals són subterrànies. Allà
les aules que podem trobar en
qualsevol facultat conviuen
amb àmplies sales plenes de mi-
ralls en què s’hi fan les classes de
dansa i els alumnes fan estira-
ments abans d’entrar. Quan arri-
bem a un acolorit passadís l’am-

bient artístic encara és
més evident. Un grup
d’alumnes s’amuntega
a la porta del magatzem
de vestuari, on hi ha de-
senes de vestits, cami-
ses, pantalons i com-
plements de tota mena
que estan a la seva dis-
posició però també a la
de qualsevol grup de
teatre que ho sol·liciti
–l’únic que es demana

i me’n continuen fent».
Com veus el teu futur profes-
sional?
–«Em dedicaré a la dansa clàssi-
ca. És el que m’agrada i al que
em vull dedicar
tota la vi-
da».

que et volguessis dedicar a les
arts escèniques?
–«Sempre he tingut els amics i la
família al costat».
Com veus el teu futur profes-

sional?
–«Si el que un vol és

ballar, ho pot
aconseguir. Pen-
so que podré tro-
bar feina i anar
dedicant-me al
que m’agrada».

per part de l’institut és que es tor-
ni el vestuari en les mateixes
condicions en què es va deixar–,
mentre d’altres que cursen 4rt
d’interpretació passen text
abans d’entrar als espais on fan
els tallers integrats, on es prepa-
ren muntatges en les mateixes
condicions que si els alumnes
fossin professionals i que quan ja
s’han graduat ofereixen al mer-
cat –a l’institut es produeixen
una seixantena d’espectacles
teatrals i de dansa a l’any, que
són oberts al públic i d’entrada
gratuïta–. Molt a prop també hi
ha el magatzem de material tèc-
nic, la bugaderia i els tallers de
construcció d’escenografia i de-
corats, que tenen un ascensor in-
tern que els connecta directa-
ment amb els escenaris dels dos
teatres que hi ha a l’edifici –el
teatre Ovidi Montllor i el teatre
Estudi– i faciliten el trasllat del
material d’una banda a l’altra.
Però les diferències entre les di-
verses arts escèniques es noten
també en els mateixos alumnes.
El director general de l’Institut
del Teatre explica que «si passes

El MAE, un
referent
El centre de documenta-
ció i Museu de les Arts Es-
cèniques (MAE)
–www.cdmae.cat– és el
centre de referència d’in-
formació i recerca de les
arts escèniques catalanes i
inclou una biblioteca i un
arxiu –que formen un dels
fons bibliogràfics i docu-
mentals sobre teatre i
dansa més importants
d’Europa– i un museu –ac-
tualment sense exposició
permanent però que difon
les seves col·leccions per
internet i organitza expo-
sicions temporals.

El MAE està situat a l’Institut del Teatre. / J.L.
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