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Cultura i Espectacles

El Centre d’Arts Escèni-
ques El Canal, de Salt i Gi-
rona, podria tenir una no-
va fórmula de gestió el pro-
per mes de juliol –una no-
va personalitat jurídica–, i
abandonar així la provisio-
nalitat en què estava ins-
tal·lat des del 2007. Si més
no, així ho van anunciar el
director del centre, Salva-
dor Sunyer –prorrogat en
el càrrec–, Jordi Cabré (di-
rector general de Promo-
ció i Cooperació Cultural),
Ramon Torramadé (alcal-
de de Salt i president de la
Diputació), Carles Puigde-
mont (alcalde de Girona) i
Xavier Soy (ponent de Cul-
tura de la Diputació). Van
anunciar que El Canal es
regirà per un consorci que
es constituirà en les pròxi-
mes setmanes, en què hi
seran els dos ajuntaments
i la Diputació, i que man-
tindrà un conveni amb la
Generalitat, la qual apor-
tarà el 50% del pressupost
i, malgrat no tenir repre-
sentació en el consorci –“a
causa de les circumstàn-
cies econòmiques, no cre-
iem convenient entrar en
estructures noves”, va dir
ahir Cabré–, s’assegurarà
de tenir mecanismes d’in-
tervenció. La Diputació
aportarà el 25%; Salt, el
15%, i Girona, el 10%. En
aquest consorci, qui porta-
rà la veu cantant serà Salt.
La personalitat jurídica és
fonamental, tal com va re-
conèixer Sunyer, per fer
possible la petició i assig-
nació dels recursos, tant a
escala catalana, com esta-
tal i, sobretot, europea. Ha
costat més de quatre anys
arribar fins aquí. Aquest
retard ha estat degut al fet
que s’ha intentat trobar de
totes les maneres possi-
bles l’encaix, en un orga-
nisme públic, d’una inicia-
tiva privada com és Tem-

porada Alta. Després de
tot aquests temps, no s’ha
aconseguit aquesta inte-
gració, de manera que s’es-
tablirà un conveni entre el
consorci i els organitza-
dors del festival, Bitò Pro-
duccions, que, lògica-
ment, no estava disposada
a renunciar als drets que
té sobre el festival, que era
el que es demanava. Una

vegada constituït el con-
sorci, es podria convocar
un concurs per a la gestió
del centre –no n’hi ha cap
obligació, però– i s’ha d’ad-
judicar, mitjançant con-
curs, la direcció artística
del centre. Jaume Torra-
madé ja va afirmar ahir
que li agradaria que Su-
nyer continués, i aquest va
respondre que primer ha-
via de conèixer les bases
del concurs.

Portes obertes
La seu física d’El Canal, a la
Coma Cros, farà jornades
de portes obertes durant la
festa major de Salt, al ju-
liol, va dir Torramadé, i la
inauguració funcional ar-

ribarà per Temporada Al-
ta, amb l’estrena d’un
Macbeth dirigit per Àlex
Rigola i produït pel mateix
Canal. L’existència d’un
òrgan de gestió i d’una seu
física fan que neixi un nou
centre, malgrat que fun-
ciona des de la tardor de
l’any 2007.

La presentació de la
temporada 2012/2013 va
servir a Sunyer per fer ba-
lanç de la trajectòria del
centre. Ha produït o co-
produït 54 espectacles, 32
dels quals d’autoria catala-
na; s’ha especialitzat en la
internacionalització de
l’escena catalana, ha dina-
mitzat l’escena local i, se-
gons Sunyer, s’ha fet una

programació “per a un pú-
blic ampli”. La xifra total
de públic d’aquestes pro-
duccions ha estat a la vora
dels 327.000 espectadors.

Onze espectacles
De les onze produccions o
coproduccions d’El Canal,
cinc tenen segell gironí:
Pàjaru (Pere Hosta), L’es-
perança de vida d’una lle-
bre (Mal Pelo), Concert
per a nadons (intèrprets
gironins) i els projectes
Ressona (Orquestra Athe-
nea) i Mgogoro (Mentide-
ra Teatre). A més d’això,
Rigola hi estrenarà dos es-
pectacles (Macbeth i Bin-
go, assajats a la seu Coma
Cros); Jordi Casanovas es-

trenarà Pàtria, amb un re-
partiment estel·lar, i Baró
d’Evel Cirk Cie. (Blaï Ma-
teu i Camille Decourtye)
tornen a coproduir amb El
Canal, després de Le sort
du dedans, i presentaran
Mazút, un espectacle
creat en part en sengles re-
sidències al centre de crea-
ció l’Animal a l’Esquena, a
Celrà.

Ressona és un projecte
que pretén “contribuir a
crear vida musical als mu-
nicipis” amb tallers en es-
coles, xerrades i concerts,
mentre que Mgogoro és
una proposta que s’estruc-
tura en monòlegs o diàlegs
breus, que vol fer arribar el
teatre a tot arreu. ■

Neix un altre Canal
El Centre d’Arts Escèniques presenta la temporada 2012/2013 amb nova fórmula
de gestió, la inauguració de la seu de la Coma Cros i onze produccions a la vista

Dani Chicano
SALT

MACBETH
Autoria:  William Shakespeare.
Direcció i adaptació: Àlex Rigola.
Intèrprets: J. Carreras, O. Guinart, M. 
Iscla, Ll. Marco, A. Pérez i M. Rodríguez.
Producció: El Canal i TNC.
Estrena: Temporada Alta 2012.
Recorregut: Temporada al TNC 
(octubre i novembre) i posterior
gira nacional i internacional.

PÀJARU

Direcció: Manel Trías.
Intèrpret: Pere Hosta.
Producció: El Canal i Cia. Pere Hosta.
Col·laboradors: Sala La Planeta, 
Teatre de Bescanó, Teatre d’Olot i 
Teatre Municipal de Banyoles.
Estrena: Temporada Alta 2012 (La 
Planeta).
Recorregut: Temporada a Barcelona 
(per determinar) i gira per Catalunya.

PÀTRIA
Autoria, direcció i dramatúrgia: Jordi 
Casanovas.
Intèrprets: F. Orella, R. Renom, F. 
Reixach, M. Borràs, Rosa Vila i  resta de 
repartiment en curs.
Coproducció: El Canal i Teatre Lliure.
Estrena:  Temporada Alta 2012 .
Recorregut: Temporada al Teatre Lliure
i gira per Catalunya.

HANS 
WAS HEIRI

Coproducció: El Canal, Teatre de 
l'Arxipèlag (Escena Catalana 
Transfronterera-ECT) i 13 coproductors 
més.
Estrena: Temporada Alta 2012 (Estat 
espanyol).
Recorregut: Posterior gira 
internacional.

Autoria: Baró d’Evel Cirk Cía.
Intèrprets: Blai Mateu i Camille 
Decourtye.
Coproducció: El Canal, Mercat de les 
Flors, Pronomade(s), La Verrerie i 
Festival de Montpeller Danse 2012.
Col·laboració: L’Animal a l’Esquena i 
l'escena nacional de 
Petit-Quevilly/Mont-Sant-Aignan.
Estrena: Temporada Alta 2012 (Estat 
espanyol). 
Recorregut: Posterior gira nacional
i internacional.

L’ESPERANÇA DE VIDA D’UNA LLEBRE
Autoria: Mal Pelo.
Direcció: María Muñoz i Pep Ramis.
Creació i interpretació: L. Castro, E. 
Fàbregas, J. Galí i P. Ramis.
Producció: El Canal, Mal Pelo i Mercat 
de les Flors.
Estrena: Teatre de Salt (maig 2013) i 
Mercat de les Flors.
Recorregut: Posterior gira nacional i 
internacional.

CONCERTS PER A NADONS
Autoria: A partir de la idea original 
‘Concertos para Bebés’ (Paulo Lameiro).
Producció: El Canal.
Estrena: Temporada Alta 2012 (La 
Mercè).
Recorregut: Posterior gira per 
Catalunya i internacional.

L’ESTRANGER
Autoria: Albert Camus.
Direcció: Carles Alfaro.
Interpretació:  Repartiment en curs.

Adaptació escènica: Carles Alfaro
i Rodolf Sirera.
Coproducció: El Canal i Teatre Lliure.
Estrena: Salt/Girona (febrer 2013) i 
Teatre Lliure.
Recorregut: Posterior gira per 
Catalunya.

BINGO

NOUS PROJECTES PER A UN 
MAL TEMPS
PROJECTE RESSONA
Intèrprets: Ll. Batllosera, J. Bracero,
J. Cabarrocas, I. Ferrer, L. Frigolé,
C. Johé, P. Marcos, D. Surroca i resta de 
repartiment en curs.
Producció: Orquestra Athenea i El 
Canal.

PROJECTE MGOGORO
Autoria: M. Feldman, C. López, J. 
Policarpo  i  R.M. Sardà.
Col·laboració en la direcció: Rosa M. 
Sardà.
Revisió dramatúrgica: Carol López.
Interpretació: C. Cervià, D. Planas, M. 
Pons i M. Yanes.
Producció: Mentidera Teatre i El Canal.

Autoria: 
Cia. Pere 
Hosta 
amb Isaki 
Lacuesta

Autoria: De 
Zimmermann 
& De Perrot

Autoria: De 
Zimmermann 
& De Perrot

Autoria 
i direcció: 
Àlex Rigola.

El Canal
Temporada 
2012-2013

El Canal
Temporada 
2012-2013

MAZÚT

Interpretació: 
repartiment en curs.
Producció: El Canal.

Isaki Lacuesta

Àlex Rigola

Temporada Alta
no s’integrarà al
consorci de
gestió del centre,
hi establirà un
conveni


