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● El secretari general de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació,
Lluís Noguera, aclaria dime-
cres al migdia la voluntat del
Departament de Cultura que els
centres d’arts escèniques s’es-
pecialitzin. Noguera entén que
cal distingir els centres per evi-
tar que aquestes noves estructu-
res escèniques es dediquin a
produir productes clònics als
convencionals que fan el Lliu-
re, el TNC o, fins i tot, les pro-
ductores privades, que també
tenen el suport de Cultura.
L’especialització ve determina-

da pels festivals que assumei-
xen els diferents centres d’arts
escèniques, els quals, a més,
hauran de dedicar a la respecti-
va disciplina més atenció al
llarg de la temporada.

De la mateixa manera es van
triar les ciutats, sent receptius a
la tradició teatral, també els fes-
tivals seran uns bons referents
per marcar l’especialització de
cada equip situat al territori. Ai-
xí, si a Reus el centre d’arts es-
cèniques donarà major cobertu-
ra al circ (tradicionalment el
col·lectiu compta amb la ciutat
gràcies al Trapezi), a Terrassa

es s’enfortirà la dansa i el teatre
de nous formats. Temporada
Alta, un festival que se centra
en el teatre de text en clau con-
temporània, serà la referència
d’El Canal, Centre d’Arts Escè-
niques de Salt i Girona.

El centre cultural de la Caixa
de Terrassa programa dansa des
de fa 25 anys. També a la coca-
pital vallesana va arrencar, fa
cinc anys, el Tensdansa ,d’Àn-
gels Margarit. Aquest octubre
el festival tindrà un nou impuls
amb el nom de TNT Dansa. Pel
que fa al teatre més experimen-
tal, el director artístic Pep Pla ja

hi va veure una escletxa la tem-
porada passada, programant,
amb èxit, el Terrassa Noves
Tendències (TNT). Pla ha creat
un equip d’assessors per al
TNT Dansa, en què hi ha Jordi
Fondevila, director del festival
Neo. Aquest especialista pro-
vocarà el debat sobre les fronte-
res de la dansa amb altres for-
mats, alhora que, previsible-
ment, es podria involucrar en la
nova línia del CAET.

Salt i Girona tenen el festival
més envejat a Catalunya: Tem-
porada Alta. Salvador Sunyer,
que espera un aval per part de

les institucions perquè el festi-
val dupliqui el seu pressupost i
així poder-se situar a nivell in-
ternacional, sempre ha centrat
el seu cartell en el teatre de text.

I la demarcació de Lleida?
Les veus que demanen un cen-
tre d’arts escèniques a Tàrrega
hauran d’esperar. El Departa-
ment de Cultura està ultimant
un mapa que digui quins equi-
paments escènics bàsics calen a
tot el territori en funció de la
tradició i dels espectadors po-
tencials. Lleida, abans que un
centre d’arts, necessita un audi-
tori potent.

Circ a Reus, dansa a Terrassa, text a Girona
J.B. / Barcelona

Ferran Madico va explicar
ahir que plega del càrrec
perquè s’ha acabat el con-
tracte programa que el lli-
gava al CAER des de la se-
va fundació, l’1 de gener
del 2005. El director, que
va destacar el repte que ha
suposat participar en la
creació del primer centre
de producció teatral de la
Generalitat fora de Barce-
lona, es va mostrar com-
prensiu davant el fet que ja
no es compti amb ell en la
nova etapa del CAER:
«L’especialització és un
pas normal en la política
de creació dels centres
d’arts escèniques del
país.» El buit en la direcció
artística que deixa Madico
no l’omplirà un professio-
nal amb un perfil similar al
del reusenc. El director ge-
rent del CAER, Cèsar
Compte, assumirà la res-
ponsabilitat de les dues lí-
nies de producció amb què
s’estructurarà a patir d’ara
el centre: els nous llen-
guatges escènics i el teatre
contemporani. Aquest úl-
tim, un camp en què el
CAER encarregarà pro-
duccions puntuals a diver-
sos directors escènics, en-
tre els quals hi pot haver el
mateix Madico. Compte
va anunciar un «reequili-
bri» entre les produccions
circenses i les de drama-
túrgia contemporània, po-
lítica que significarà una
disminució de les segones
a favor de les primeres.

Ferran Madico plega
amb una programació far-
cida de propostes que tin-
dran la bogeria com a fil
conductor. Així, a l’octu-

bre es reposarà El mort, un
dels muntatges que va te-
nir més èxit de públic la
temporada passada. Les
novetats arribaran a partir
de novembre amb la se-
nienca Sònia Gómez, una

de les artistes més trans-
gressores de l’escena ac-
tual, a qui el CAER copro-
duirà el muntatge Expe-
riències amb un descone-
gut show. Al gener, Toni
Albà i Fermí Fernández,

dirigits per Roger Peña,
interpretaran El messies,
una sàtira religiosa del bri-
tànic Patrick Barlow. La
coproducció entre els cen-
tres escènics de Reus, Ter-
rassa i Salt-Girona La vida

lluny dels poetes, de Josep
Pere Peyró, serà la propos-
ta del febrer mentre que al
març arribarà Días mejo-
res, una col·laboració amb
el Teatro de la Abadía de
Madrid dirigida per Àlex

Rigola. L’abril, el CAER,
en coproducció amb el
Teatre Nacional de Cata-
lunya, presentarà La nit
més freda (veus a l’exili),
un muntatge sobre la
Guerra Civil amb textos de
Joan Oliver, Carles Riba,
Mercè Rodoreda i Antoni
Rovira i Virgili. Al maig
es programarà l’adaptació
teatral que ha fet Eduardo
Mendoza de la novel·la La
dona justa, de l’hongarès
Sándor Màrai, que dirigirà
l’eslovè Tomaz Pandur i
protagonitzarà Rosa No-
vell. La bambola abban-
donata, la dramatúrgia
que Giorgio Strehler va
realitzar a Piccolo de Milà
el 1973 a partir de textos
de Bertolt Brecht i Alfon-
so Sastre, és un altre dels
plats forts de la programa-
ció. El CAER i el Piccolo
produiran al juny el mun-
tatge, que l’any passat es
va recuperar a Itàlia amb
motiu dels deu anys de la
mort de Strehler, i que pro-
tagonitzarà Anna Lizaran
amb la col·laboració dels
alumnes d’una escola de
Reus. Bojos, un projecte
de Carme Portaceli i Marta
Carrasco que implicarà el
treball d’actors del Camp
de Tarragona, tancarà al
juny la programació. I
dues produccions ja vistes
del CAER viatjaran fora
de Reus: El meu llit de
zinc, a la Biblioteca de Ca-
talunya, a Barcelona; i Re-
greso al hogar, la versió
en castellà del Tornar a
casa de Harold Pinter que
el CAER va produir fa dos
anys i que ara assumeix el
Teatro Español de Madrid.

Madico diu adéu amb una gran temporada
El Centre d’Arts Escèniques de Reus prescindeix del seu director artístic per apostar per les produccions de circ

● La decisió política d’especialit-
zar el CAER en nous llenguatges
escènics, especialment el circ, ja es
començarà a notar aquesta tempo-
rada. Escarlata Circus, la direcció
artística del Trapezi, la Fira del
Circ de Catalunya, va presentar
ahir les quatre produccions i co-
produccions circenses que el
CAER estrenarà a la tretzena edi-

● El director artístic del Centre d’Arts
Escèniques de Reus (CAER), Ferran Ma-
dico, s’acomiada a final d’any del càrrec
després de programar la quarta temporada

Representants de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Reus van acompanyar ahir Ferran Madico –el
tercer per l’esquerra– en la presentació de la nova temporada del CAER, al Teatre Fortuny. / EL PUNT
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ció de la fira, que tindrà lloc al
maig. Es tracta d’un projecte d’Ig-
nasi Gil Baldero, acròbata que ha
proposat un muntatge aeri de pal
xinès mòbil; un muntatge de petit
format de la companyia Deados,
que conjugarà les tècniques acro-
bàtiques amb el desenvolupament
dramàtic; Anderdesí (Circo Sardi-
ne), de la companyia Zirkus Frak,

del centre, que manté l’ambició i la quali-
tat que han estat la marca de la casa
aquests quatre anys. Noms d’autors com
Patrick Barlow, Josep Pere Peyró, Ri-
chard Dresser o Sándor Márai, d’intèr-

prets com Rosa Novell o Anna Lizaran o
propostes com la coproducció amb el Pic-
colo Teatro de Milà de La bambola ab-
bandonata, un espectacle que va crear
Giorgio Strehler, marcaran el que serà el

un espectacle inspirat en els mò-
bils i els petits circs que creava
l’escultor nord-americà Alexander
Calder; i l’espectacle que idearà i
dirigirà Manel Trias per inaugurar
el Trapezi. Trias és un creador de
llarga trajectòria en el món escè-
nic, ja que ha estat fundador i
membre de Zotal Teatre i director
artístic del Circ Cric.

final d’una etapa del CAER. La progressi-
va especialització del centre en produc-
cions circenses i de teatre gestual implica-
rà una disminució del teatre de text con-
temporani.

Quatre produccions circenses


