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MANUEL GUERRERO BRULLET

Sens dubte, aquest any la gran
notíciadeTemporadaAlta, el Fes-
tival de Tardor de Catalunya,
Girona-Salt, 2012, és la inaugura-
ció del teatre d’El Canal, Centre
d’Arts Escèniques de Salt/Girona.
Una esplèndida sala polivalent
rectangular, amb un escenari de
18,59x10,60 m, una graderia re-
tràctil, que permet una capacitat
de286 a920 espectadors, i equipa-
da per poder exhibir tota mena
d’espectacles. Amb un cost total
de 2.700.000 euros, la seva cons-
trucció ha estat possible sobretot
gràcies a una ajuda de fons Feder
de laUnióEuropea, en elmarc del
projecte Escena Catalana Trans-
fronterera, que ha sufragat un
60% del pressupost, completat
amb aportacions de la Diputació
de Girona, la Generalitat de Cata-
lunya, l’Ajuntament de Salt, la
Fundació La Caixa i el Ministeri
de Cultura. Situat a l’antiga fàbri-
ca ComaCros de Salt, el nou espai
escènic culmina una primera eta-
pa del projecte d’El Canal, el Cen-
tred’ArtsEscèniquesdeSalt/Giro-
na que, dirigit per Salvador

Sunyer, va començar la seva activi-
tat l’any 2007 produint especta-
cles sense tenir una seu pròpia. El
projecte Escena Catalana Trans-
fronterera, iniciat juntament amb
el festival TemporadaAlta, ha per-
mès rebre, del 2009 al 2011, una
ajuda europea de 4.000.000 d’eu-
ros, que a més de la construcció
del nou espai d’El Canal ha possi-
bilitat la producció de nombrosos
projectes teatrals, la consolidació
deTemporada Alta i l’establiment
de relacionsprivilegiades amb l’es-
pectacularnouThéâtrede l’Archi-
pel de Perpinyà, dissenyat per
Jean Nouvel i dirigit per Domè-
nec Reixach, així com la trobada
amb professionals europeus a Gi-
rona i Salt. Les bases estan posa-
des perquè, més enllà de Barcelo-
na, la sinergia entre El Canal i
Temporada Alta converteixin Gi-
rona i Salt en un dels centres més
potents deproducció, creació i ex-
hibició teatral deCatalunya iEspa-
nya, en connexió directa amb l’es-
cena francesa i europea.
Ara per ara, el resultat dels cinc

anys de vida d’El Canal no pot ser
mésestimulant. S’hanproduït i co-

produït un total de 54 espectacles,
dels quals 31 són d’autoria catala-
na. La majoria de coproduccions
s’han presentat a Barcelona fent
temporadaalTeatreLliure, elTea-
treNacional deCatalunya o en sa-
les privades, i han fet gires per tot
el país. Algunes coproduccions,
com Dunes, de María Pagés i Sidi
Larbi Cherkaoui; Murmure des

murs, de Victoria Thierré-
Chaplin; À louer, de la Cia Pee-
ping Tom, o La sort du dedans, del
Baró d’Evel Cirk, s’han vist per tot
Europa.Els objectius inicials d’im-
pulsar l’autoria catalana i interna-
cionalitzar l’escena catalana, acon-
seguir un públic ampli, dinamit-
zar la creació escènica a les comar-
ques de Girona i establir un marc
de col·laboració amb els centres
públics i privats més importants,

així com amb les companyies i
productors del país, s’han com-
plert amb escreix. La relació de
creadors que han col·laborat amb
El Canal és impressionant, n’hi ha
prou amb citar Joan Ollé, Frede-
ricAmat,Carles Santos,XavierAl-
bertí, RosaMaria Sardà, XicuMa-
só, Mario Gas, Jordi Casanovas,
CarlesAlfaro,KrystianLupa, José
Luis Gómez, Lluís Pasqual,
Eduard Fernández, Mal Pelo,
Àlex Rigola, Pau Miró, entre
molts altres.
Aquesta és la segona tempora-

da en què Àlex Rigola és director
resident a El Canal i també direc-
tor fins a l’any 2013 de la secció te-
atral de la Biennal de Venècia. La
seva polèmica versió de Macbeth
de Shakespeare ha inaugurat el
nou espai teatral i el festival Tem-
poradaAlta. Entre altresdels espe-
rats espectacles produïts per El
Canal que es presentaran aquest
any a Temporada Alta es pot re-
marcar: Pàjaru, de Pere Hosta i
Isaki Lacuesta, dirigit per Manel
Trías; Pàtria, de Jordi Casanovas,
dirigit pelmateix autor;Hanswas
Heiri, creació i direcció de Zim-

Teatre /ElCanalEl festivalTemporadaAlta d’aquest any coincideix ambunesdevenimentde gran
transcendènciaper a la creació escènica aCatalunya: la inauguració del nouCentred’ArtsEscèniques
ElCanal, a Salt-Girona, cridat a ser undels centres de referèncianonomés català sinó europeu

ElCanalEuropa

Ambiciosos objectius
com internacionalitzar
i impulsar l’escena
catalana s’han cobert
àmpliament

Interior del nou
centre d’arts
escèniques
El Canal, construït
a l’antiga Factoria
Coma Cros de Salt
INMA SAINZ DE BARANDA
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EDUARD MOLNER

El crimésunnounaixement.Des-
prés del crim, el criminal reneix a
una nova vida fosca i tenebrosa
que no té res a veure amb la seva
pròpia existència passada. Mac-
beth tracta l’assassinat, però no de
l’assassinat en abstracte, sinó de la
seva concreció física. El que no és
físic és l’auguri que estimula el pri-
mer, el gran assassinat, lamort del
rei Duncan. I el que tampoc és fí-
sic és la seva conseqüència, la in-
tranquil·litat de la consciència.
La meravella del personatge de

Macbeth es troba en la sevahuma-
nitat. Al seu costat, el duc deGlou-
cester (l’ànima deRicard III, peça
primerenca de Shakespeare) és
gairebé un irreal Alien, una ma-
quinàriadeprecisió que traeix i as-
sassina de franc, sense un àtomde
penediment. Tot ell ambició con-
vertida en acció. Macbeth, per
contra, ens és molt més proper
perquè coneix i viu la no gratuïtat
de les seves accions. En la nit ha
perdut la nit. Els seus assassinats
nocturns li han arrabassat la pau
de l’esperit i el son. Per sempre.

És el preu de la seva corona, i l’ac-
cepta.Admet quedesprés del regi-
cidi s’obre una nova etapa vital.
La qüestió és, doncs, saber conviu-
re amb un bagatge que ja no és
d’honor i dignitat. Shakespeare
respon en la mateixa obra: Mac-
beth, l’usurpador, amb els seus
crims ha exhumat l’infern per
fer-ne l’hàbitat de la seva existèn-
cia en dura pugna amb la justícia
que reclamen les seves víctimes,
però, sobretot, en combat amb ell
mateix, contra els fantasmes dels
seus crims. La por acompanya la
seva reialesa fins a esdevenir
obsessió i convertir la fita assoli-
da en un triomf d’impossible
gaudiment. Per això, quan veu la
mort propera per l’avenç dels
venjadors, que estan a punt d’as-
setjar el seu castell, Macbeth diu:
“Tant és que fugi comqueemque-
di. / I ja començo a estar cansat
del sol.”Morirà lluitant, però no li
reca, perquè la vida ha perdut el
seu valor.

Potser Shakespeare ja va en-
devinar abans que Goya que el
somni de la raó produeix mons-

tres. AMacbeth són unes bruixes,
les germanes del fat, les que bre-
guen amb encanteris permanipu-
lar el noble, i les que anuncien es-
deveniments futurs. Però res del
que fan tindria efecte si aquell a
qui es dirigeixen no parés l’orella.
Per això Shakespeare situa Ban-
quo al costat de Macbeth en el
moment de rebre el missatge de
les malèfiques. El més important
no és doncs l’existència de la
temptació del mal, l’important és
l’actitud de l’home al davant
d’aquesta temptació.
És aquí on creiem que Rigola

ha volgut ficar cullerada. D’una
banda, el desig de poder i riquesa,
i de l’altra, l’abdicació de tota ètica
per tal d’assolir-los per part
d’aquells que haurien de pensar
primer en el bé comú, i no el seu
propi profit. Per part d’aquells
que tenen responsabilitat de go-
vern, o bé aspiren a tenir-ne.
És una lectura que s’adequaria

a la situació present, en què la res-
ponsabilitat de la crisi econòmica
s’haevaporat, però el seu cost soci-
al ha recaigut en la majoria de la

població, sense que els repre-
sentants polítics ho hagin evitat.
Però quan s’intervé en una peça
que escruta amb èxit les misèries
de la condició humana cal triar
molt bé els recursosmetafòrics. Si
no, es corre el risc, no ja d’una in-
terpretació parcial i segmentada,
sinó d’un empobriment que rane-
ja un pamflet banal, vestit, això sí,
de modernitat.
Aquí els soldats del rei Duncan,

BanquooMalcom, vesteixen la sa-
marreta del Celtic de Glasgow.
Les germanes del fat duenmàsca-
res de Mickey Mouse i el castell
de Dunsinane és una mena de ca-
bana de fusta que ben bé podria
ser la sauna d’un balneari. L’esce-
nari de la primera part és ple
d’avets amb rodes que emparen el
sofà de les germanes del fat o bé
l’esmentada cabana. Si Macbeth
(Joan Carreras) porta pantalons
curts verd lluent i botes militars,
Lady Macbeth, la seva dona (Alí-
cia Pérez), vesteix un déshabillé
blau que li marca totes les corbes
del cos. Els Mickeys, les cares
amables del capitalisme, tempten
Macbeth, iLadyMacbeth, conven-
çuda que el poder és a tocar i no
es pot deixar escapar, acaba d’ar-
rodonir la temptació amb la seva
oferta de carnalitat.
Es podria esperar que aquestes

opcions es traduïssin en una ener-
gia interpretativa desbordada. De
fet, Macbeth no és un home

Àlex Rigola
MCBTH (Macbeth)

TNC (BARCELONA)

Estrenada al teatre
El Canal de Salt
(Girona) el 4
d’octubre, dins de
la programació del
festival Temporada
Alta. Al TNC es pot
veure fins al 18 de
novembre.
www.tnc.cat
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‘MCBTH’

Ètica del poder, ètica del teatre

A dalt, una panorà-
mica de l’escenari;
a sota, Joan Carre-
ras, protagonista
de l’obra, i l’actor
en una altra esce-
na de ‘MCBTH’
amb Alícia Pérez
(Lady Macbeth)
FOTOS DAVID RUANO



fred i racional, tampoc un ho-
me espiritual. Macbeth torna
d’una guerra cruenta on ha resul-
tat victoriós al servei del rei Dun-
can. Aquí, però, un home d’acció,
travessat per tantespassions i am-
bicions, manté un hieratisme im-
postat. Un estatisme que afecta
tots els personatges en escena.
Confien només en la paraula per
transmetre, i mantenen una acti-
tud solemne, que xoca amb la se-
va aparença estrambòtica.
Però –més enllà dels possibles

ajustos que el rodatge de l’obra
pugui aportar– tampoc es respec-
ta la paraula perquè el text sovint
és metrallat. La majoria d’actors
parlen a una velocitat que torna

els seus parlaments gairebé inin-
tel·ligibles, fet que sumat a les es-
tisorades d’escenes i personatges
de l’original fa difícil seguir la pe-
ça. Aquesta velocitat arriba a re-
sultar còmica en el famós solilo-
qui que Macbeth diu abans d’as-
sassinar Duncan; talment sembla
que sentimel llistat dels riusd’Es-
panya de l’escola d’altres temps.
Amb tot, al cim del ridícul s’hi ar-
riba en veure el mateix personat-
ge, damunt la teulada de la caba-
na, transformat enGollum jugant
amb la seva corona, o una mica

més tard, ballant breakdance da-
vant del terror que li provoca el
fantasma de Banquo.
A la segona part, un escenari

blancambun terradeplàstic tam-
bé blanc, on una gran taca de
sang acull els cossos nus deMac-
beth i LadyMacbeth, recorda va-
gament el magnífic Macbeth de
Jürgen Gosch que vam poder
veure ara fa uns anys. Aquella era
una opció basada en l’animalitat
del personatge, que s’expressava
sense embuts per l’escatologia,
d’entrada i fins al final. Aquí, la
sang sobre bells cossos nus remet
a la mateixa buidor estètica que
desprenen les samarretesdelCel-
tic o les caretes de Mickey.

Vam sentir dir a l’artista Pere-
jaume, ara fa uns anys, un inte-
ressant discurs sobre la creació
d’avui, tan basada en l’obvietat
que resulta innòcua. La pobresa
o la puerilitat de la metàfora
converteix el discurs crític en
pessigolles. I, davant d’això, ins-
truments de luxe com Alícia
Pérez o Joan Carreras i, de fet,
tot un gran repartiment –com és
el que formen Lluís Marco,
Míriam Iscla, Marc Rodríguez o
Oriol Guinart–, molt poca cosa hi
poden fer. |

Un text sovint metrallat per la velocitat
i les estisorades de personatges i d’algunes
escenes de l’original fan difícil seguir la peça

mermann & De Perrot; iMazút
de la Cia Baró d’Evel Cirk, dirigi-
da per Blai Mateu i Camille De-
courtye.
Les produccions d’El Canal,

juntament amb altres creacions
de La Zaranda, Angélica Liddell,
Los Talentos, la Propeller Thea-
tre Company, Oskaras Korsu-
novas, Calixto Bieito, Guy Cassi-
ers, Declan Donnellan, Alfredo
Sanzol, Jan Fabre, Pep Tosar,
RamonFontsere, SergiBelbel,Ori-
ol Broggi, Mal Pelo, William For-
sythe, i moltsmés, sense parlar de
l’apartat musical, en què brillen
Carles Santos, Antònia Font,
Albert Pla, Sisa, Neil Hannon, Síl-
via Pérez Cruz o Marlango, com-
pleten la programació de Tempo-
radaAlta. Un festival sense paran-
gó a Catalunya i a Espanya, que
sembla haver esquivat les retalla-
des i la crisi a còpia d’imaginació,
intel·ligència, eficiència i molta
feina, sense reduir l’excel·lència i
l’àmplia proposta de qualitat pen-

sada per a tota mena de públics.
Sens dubte, no és gens fàcil fer

prosperar, ambpocs recursos eco-
nòmics, un complex projecte cul-
tural públic amb ambició nacional
i internacional. I menys encara en
arts efímeres i deficitàries,més en-
llà dels circuits estrictament co-
mercials, però tan essencials per a
la nostra formació i per a la nostra
cultura i identitat, com són el tea-
treo ladansa.Nomésunagran am-
bició artística, cultural i política,
una direcció adequada, uns objec-
tius raonables, una feina continua-
da, la col·laboració institucional i
una clara aposta social, permeten
explicar l’èxit d’iniciatives com
Temporada Alta i El Canal. En
aquest sentit és imprescindible
destacar la direcció de Salvador
Sunyer i la bona feina de tot
l’equip de la productora Bitò que

ha fet possible aquesta realitat.
El Canal és un projecte de fu-

tur. Salvador Sunyer sintetitza al-
guns dels objectius del nou Cen-
tre d’Arts Escèniques de Salt/Gi-
rona. Primerament, la necessitat
dedotar el centre d’una personali-
tat jurídica pròpia que permeti
l’agilitat administrativa i l’autono-
mia de gestió per poder continuar
produint espectacles en condici-
ons adequades i poder establir no-
ves relacions amb patrocinadors i
institucions teatrals i escèniques
europees. Seguidament, la conti-
nuacióde l’aposta per l’autoria ca-
talana i la internacionalització de
l’escena catalana, així com l’ade-
quació de la nova seu de Coma
Cros com a espai laboratori d’as-
saig, creació i exhibició, adaptat
als criteris de sostenibilitat que
l’actual situació econòmica dema-
na. Terceramente, la preparació
de nous projectes europeus crea-
tius que permetin ampliar els re-
cursos i tenir un paper destacat a

la xarxa teatral europea. Final-
ment, la continuacióde la col·labo-
ració amb Temporada Alta i amb
els creadors de les comarques de
Girona.
Acabada una primera època

d’El Canal, després de cinc anys,
s’obre una nova etapa, en la qual
es convocarà un concurs públic
de direcció del centre. Les institu-
cions públiques catalanes tenen
l’oportunitat de consolidar, i de
dotar amb prou recursos, una de
les experiències culturals i tea-
trals més ambicioses creativa-
ment i socialment que s’han ge-
nerat, fora de Barcelona, al terri-
tori català, durant la darrera dèca-
da. El Canal, un projecte cultural
que ens connecta directament
amb Europa, en l’actual context
polític i econòmic, ésmésnecessa-
ri que mai. |L’actor Lluís Marco (en primer pla) és el rei Duncan a ‘MCBTH’ FOTO DAVID RUANO
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Temporada Alta sembla haver esquivat
les retallades i la crisi a còpia d’imaginació,
intel·ligència, eficiència i molta feina

A dalt, vista
exterior del nou
edifici d’El Canal,
Centre d’Arts
Escèniques
de Girona / Salt
AGUSTÍ ENSESA
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