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Els primers estudis universitaris
de teatre de Catalunya van quedar
ahir oficialment inaugurats a Salt
amb una conferència de Xavier Al-
bertí, director del Teatre Nacional
de Catalunya.

Un total de vint alumnes –la
meitat de les 40 places ofertes– han
començat les classes a l’escola
ERAM, un centre adscrit a la UdG
i que té la seu a la Factoria Cultu-
ral Coma Cros de Salt. 

El Grau d’Arts Escèniques és
un dels dos nous títols propis que
aquest curs posa en marxa la UdG;
l’altre és el Grau en Innovació Ali-
mentària, que es cursa a l’Escola
Politècnica.

«Estem contents de tenir vint
alumnes i més si tenim en comp-
te ques es tracta d’un estudi nou i
encara poc conegut», va explicar
ahir en declaracions a aquest dia-
ri Eduard Molner, cap d’estudis. 

Entre el professorat del Grau
d’Arts Escèniques hi ha noms per
enlluernar els amants del teatre,
com ara Lluís Homar, Carlota Sub-
irós, Xicu Masó, o Xavier Albertí, al
costat de professors de llengua i li-
teratura com Jordi Sala o Albert
Rossic.

Segons Molner, els estudiants
seguiran durant els dos primers
anys matèries comunes d’inter-
pretació, dramatúrgia i direcció,
entre altres, per entrar el tercer any
en el camp de l’especialització a
partir de matèries optatives que els
orientaran cap a un o altre de la
trentena d’oficis que es considera
que seran accessibles a la sortida
de la titulació. 

Els graduats en Arts Escèni-
ques trobaran un mercat laboral en
el camp de la gestió, la docència,
la comunicació, entre altres oficis

relacionats amb les arts escèni-
ques, per descomptat la interpre-
tació, direcció i disseny d’esceno-
grafies. 

L’escola ERAM parteix de l’a-
vantatge de tenir el Grau en Au-
diovisual i Multimèdia, que permet
compartir algunes assignatures
d’interès per als que busquen for-
mació en matèria teatral.

D’altra banda, segons Eduard
Molner, sense l’existència de Tem-
porada Alta seria «dificilíssim» in-
tentar implantar aquest grau.

«Es parteix del fet que Girona i
Salt són un pol de les arts escèni-

ques gràcies al festival i ens basem
en una col·laboració estretíssima
des del moment que molts artistes
de Temporada Alta fan lliçons i al-
guns són professors del grau».

Molner afegeix que els alumnes
es converteixen, d’altra banda, en
els primers espectadors del festi-
val, i fins hi tot hi podran presen-
tar produccións que seran tre-
balls de fi de carrera. 

El pla d’estudis, concebut per
Xavier Albertí, es marca com a
objectiu aconseguir un professio-
nal capaç d’interpretar, capaç de
conceptuar i capaç de dirigir. 
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Arrenca a Salt amb vint estudiants la
primera carrera de teatre de Catalunya

El director Xavier Albertí pronuncia la lliçó inaugural del nou Grau d’Arts Escèniques de la Universitat de Girona

L’acte inaugural del nou Grau d’Arts Escèniques de l’escola ERAM va incloure el lliurament de les Beques Fundació
Privada Escola de Gestió als estudiants que han satisfet els requisits. A la foto, dos estudiants becats posen amb
Eduard Molner, Xavier Albertí i Eduard Bosch. L’acte, consistent en una lliçó inaugural a càrrec del director teatral
Xavier Albertí, va tenir lloc ahir a l’auditori de la Factoria Cultural Coma Cros.  



Inauguració a l’ERAM amb lliurament de beques

MARC MARTÍ

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) va acollir ahir la presentació
d’El president, obra basada en un
dels textos de Thomas Bernhard,
que s’estrenarà el proper dissabte
25 d’octubre al festival Temporada
Alta, coproductor del muntatge jun-
tament amb el TNC. El director del
TNC, Xavier Albertí, que és precisa-
ment un dels professors del nou
Grau d’Arts Escèniques de l’escola
ERAM de Salt, va explicar que
aquesta obra mostra la ideologia de
Bernhard i la singular visió ètica, po-
ètica i filosòfica dels textos de l’es-
criptor austríac. El president s’estre-
narà a l’escenari El Canal de Salt, en
una edició de Temporada Alta que
tindrà una segona estrena de Bern-
hard, Tala, amb motiu del 25è ani-
versari de la mort de l’autor. La di-
rectora del muntatge és Carme Por-
taceli i els protagonistes són Fran-
cesc Orella i Rosa Renom. Segons
Portacelli, l’obra es desenvolupa
amb acidesa i sentit de l’humor al
mateix temps, i va descobrint lenta-
ment a l’espectador l’autèntica ideo-
logia dels personatges. La traducció
del text la firma Bernat Puigtobella,
per al qual aquest drama és una sín-
tesi de la relació entre el teatre i la
política en l’obra de Bernhard. La
trama explica les vicissituds del pre-
sident i la presidenta d’un país cen-
treuropeu després que hagin sortit
il·lesos d’un atemptat anarquista.
DdG GIRONA



La coproducció del
TNC «El president»
s’estrena a
Temporada Alta

UNA OBRA DE THOMAS BERNHARD

Sense l’existència de
Temporada Alta seria
dificilíssim implantar la
titulació, diu el cap d’estudis

L’existència a l’ERAM del Grau
en Audiovisual i Multimèdia
facilita el compartiment
d’algunes matèries troncals

Lluís Homar, Carlota Subirós,
Xicu Masó o Xavier Albertí
figuren entre la nòmina de
professors del nou grau 
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Perla 29. � Teatre Municipal de Girona,
19 d’octubre. Festival Temporada Alta. 

i ha una cita de la Divina
Comèdia que, amb dues
pinzellades i mitja, con-

densa tota la cruesa de l’exili: a
Dant no li fa falta més que una sen-
tència anunciant el gust de sal
d’un pa que no és el teu i la dure-
sa del camí quan puges i baixes les
escales d’una casa que t’és aliena
perquè el lector s’empassi gola
avall un glop de fel i malenconia.
A Brian Friel, l’autor de Traduc-
cions/Translations, només li fa fal-
ta una revisió cartogràfica apa-

rentment anecdòtica en la Irlanda
rural per posar sobre la taula la vio-
lència que suposa esborrar una
llengua i amb la qual podem tro-
bar més d’un paral·lelisme. 

Són els anys 30 del segle XIX i un
parell d’enginyers de l’exèrcit an-
glès es planten en un petit poble
d’Irlanda per cartografiar el terri-
tori i traduir els seus topònims a la
llengua de l’imperi -«estandarit-
zar», en diuen ells-. Alhora que els
dos soldats treballen per canviar els
noms en gaèlic de rierols, turons i

paratges per d’altres completa-
ment arbitraris, coneixem la vida
de la petita comunitat rural. Entorn
del pati d’una escola de poble on
un mestre borratxo i el seu fill
coix ensenyen els vilatans a sumar,
a llegir i a escriure en la seva llen-
gua i a estimar els clàssics, el pú-
blic descobreix els seus temors
per la collita, les xafarderies dels ve-
ïns i el que els vindrà, com una
nova escola pública gratuïta on no-
més s’educarà en anglès. 

Un dels encerts de l’espectacle
és, justament, la llengua i no cau-
re en el parany de fer que uns
empressin el català i l’altre el cas-

tellà: sobre l’escenari, els dos bàn-
dols parlen català -uns amb deix
rural, els altres estandaritzat-, però
l’espectador sap que fan servir
dues llengües diferents i nouvin-
guts i nadius es comuniquen en-
tre ells amb l’ajuda d’un intèrpret
que provoca més d’un embolic. 

I si la traducció d’un parell de
frases quotidianes ja n’elimina
matisos, què no es perd quan es-
borrem la memòria dels noms i els
canviem per d’altres que ens són
aliens? «Aprenem-nos els noms
nous i convertim-los en la nostra-
llar», diu un dels personatges. Im-
possible, sense llengua tot és exili. 
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L’EXILI DELS NOMS I LES PARAULES

Alba Carmona 
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