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Nouveau roman, al teatre de l’Archipel

Imatge de l’exterior de la nova seu a Salt d’El Canal, el Centre d’Arts Escèniques de Salt/Girona
AGUSTÍ ENSESA

El Canal obre la seva seu a Salt amb el ‘Macbeth’ de Rigola i l’Archipel de Perpinyà subtitula en català les seves millors obres

El teatrecatalà trobaelnord

JUSTO BARRANCO

Salt

E
ls teatres barcelo-
nins anunciaven
aquesta setmana un
nou rècord d’espec-
tadors durant la tem-

porada passada, però amb por de
l’efecte que pugui tenir la pujada
de l’IVA entre l’audiència. Amés,
explicaven que si a Barcelona les
coses han anat bé, a la resta deCa-
talunya la programació teatral ha
caigut en un 38%: els ajunta-
ments tenen les arques buides i
deixen a mig gas molts auditoris
municipals. Però, malgrat la in-
certesa actual, també hi ha bones
notícies. Que ensenyen un nou
nord.
I és que d’una banda, a Salt

s’ha presentat la nova seu d’El Ca-
nal, el Centre d’Arts Escèniques
deGirona/Salt. Unmodern i fun-
cional edifici de pell metàl·lica
amb una atractiva i flexible sala
principal de 23x19 metres i fins a
286 localitats preparada per assa-

jar i exhibir el teatre més actual.
De fet, el centre, situat a l’antiga
fàbrica Coma-Cros, s’inaugurarà
el 4 d’octubre ambunMacbethdi-
rigit per Àlex Rigola, i sens dubte
consolidarà, amb el Festival Tem-
porada Alta –dirigit com El Ca-
nal per Salvador Sunyer–, la vo-
luntat de Girona de ser un punt

cardinal per al teatre català i un
pol teatral europeu.
Però és que a més, després de

la presentació del flamant edifici
d’El Canal, DomènecReixach, an-
tic director del Teatre Nacional
de Catalunya, va presentar allà
mateix la programació –ni més
ni menys que 124 espectacles–

del centre que dirigeix actual-
ment: el teatre de l’Archipel, a
Perpinyà, un espectacular edifici
dissenyat per Jean Nouvel que
oferirà aquest any no només tres
obres teatrals catalanes –com La
Bête, dirigida per Sergi Belbel, i
el 30/40 Livingstone de Sergi Ló-
pez i Jorge Picó–, sinó que a més
subtitularà en català sis dels seus
espectacles més importants. Fins
i tot, Nouveau roman, de Chris-
tophe Honoré, que va triomfar
en el festival d’Avinyó passat.
També L’atelier volant, de Valère
Novarina. I el monumental Hen-
ry VI que proposarà Thomas Jo-
lly: del 21 al 23 de febrer, i amb 18
actors, abordarà la primera mei-
tat de l’obra de Shakespeare en
dues funcions de quatre hores
que, l’últimdia, es podrà veure to-
ta seguida, vuit hores. La segona
meitat de la peça queda per a
l’any vinent.
Perpinyà intenta atreure així

espectadors de l’altra banda de la
frontera i també prosseguir amb
el mateix esperit que els tres úl-

tims anys, en què amb Salt han
desenvolupat el projecte Escena
Catalana Transfronterera gràcies
a una importantíssima ajuda de
la Unió Europea. Una subvenció
decisiva per construir la nova seu
d’El Canal, que ha costat
2.701.383 euros, dels quals el
60% provenen dels fons euro-
peus. Una seu que, curiosament, i
al revés del que
és habitual –això
és, fer grans infra-
estructures cultu-
rals i després
buscar-los un
contingut–, serà
inaugurada quan
El Canal, centre
de producció
teatral promogut
per la Generali-
tat, la Diputació i
els ajuntaments
de Girona i Salt,
té ja a la seva
esquena cinc
anys de vida i ha
produït o
coproduït 54
espectacles –com Dunas o Els
jugadors– vistos per 326.416
espectadors.
No és estrany que el seu res-

ponsable, Salvador Sunyer, digui
que amb la inauguració del teatre
el dia 4 que ve acaba una etapa i
en comença una altra de nova.
Una en la qual el nou espai ha

d’ajudar a col·locar Girona i Salt
en una potent xarxa europea de
creació que ajudi a internaciona-
litzar els artistes catalans. Això
sí, el contracte de Sunyer al cap-
davant d’El Canal acaba el 31 de
desembre, i el que ha estat l’en-
carregat de posar-lo en marxa i
del seu èxit diu que no ha decidit
encara si es presentarà al con-

curs que es convocarà pròxima-
ment per dirigir el centre. Més
enllà dels diners, “que a partir
d’ara sempre n’hi haurà menys”,
assegura que allò important serà
el paper que les institucions pú-
bliques que el financen vulguin
que jugui en l’ecosistema teatral
català.c
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Amb la nova seu
d’El Canal a Salt es
consolida la voluntat
de Girona de ser un
pol teatral europeu
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