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C
omençava a sem-
blar una quimera,
però finalment ha
passat. El Canal,
el Centre d’Arts
Escèniques de

Salt-Girona, i el seu flamant tea-
tre a la fàbrica Coma-Cros de
Salt, pagat en molt bona part –el
60%– amb fons europeus, torna-
ran en els propersmesos a la vida
després de dos anys d’aturada to-

tal. Les institucions responsables
del centre –els ajuntaments deGi-
rona i Salt i la Diputació gironi-
na– han aconseguit un acord que
semblava impossible després de
gairebé dos anys sense director
ni activitat i han convocat la pla-
ça de director artístic d’un centre
quehavia aconseguit un ampli re-

coneixement amb les seves pro-
duccions –amb Carles Santos,
Krysrian Lupa, Mario Gas, Joan
Ollé, Lluís Pasqual o Àlex Rigo-
la– i que, a més, formava part in-
dispensable amb el festival Tem-
porada Alta –tenien el mateix di-
rector, Salvador Sunyer– per con-
vertir Girona en una potent capi-
tal de l’escena europea.
Per això, les incògnites després

de la convocatòria del concurs
–que està obert fins al dia 10 i es
resoldrà a finals de març– no són
poques: Què ha passat perquè hi

hagi hagut una aturada tan llarga
en el millor moment de la institu-
ció? Es tornarà a presentar Salva-
dor Sunyer, que continua dirigint
el Temporada Alta? Si no ho fa,
quina relació mantindrà El Canal
amb el festival que va impulsar el
seu naixement, ja que en el con-
curs per a director ni s’esmenta el

Temporada Alta? Té sentit que el
director artístic cobri 67.000 eu-
ros per administrar-ne 320.000,
que segurament seran al final una
mica més de 500.000 amb les
aportacions de la Generalitat?
Per parts. Primer, cal recordar

que l’origen d’El Canal és la deci-
sió del tripartit català d’impulsar
centres de producció teatral des-
centralitzats que aprofitessin les
estructures de cada ciutat. Així
se’n va impulsar un a Reus –el
CAER, ja enterrat per l’Ajunta-
ment reusenc–, un altre a Terras-
sa –aprofitant l’experiència del
Centre Dramàtic del Vallès– i un
altre a Girona/Salt, El Canal,
aprofitant la força del festival
TemporadaAlta. El Canal, sota la
direcció de Sunyer, va crear jun-
tament amb la nova escena nacio-
nal de Perpinyà, L’Archipel –que
dirigeix un altre català, Domènec
Reixach, exdirector del TNC–,
una proposta transfronterera a la
qual la Unió Europea va atorgar
més de vuit milions d’euros per
fer tota mena de projectes, entre
els quals la construcció de la seu
d’El Canal a Salt.
Poc després d’inaugurar la seu

el setembre del 2012 es va acabar
el contracte de Sunyer. I les insti-
tucions gironines, que havien de
donar una nova estructura jurídi-
ca a la institució, la van deixar en
estat comatós. Els polítics assegu-
raven el desembre del 2013 que
el projecte es reiniciava “a veloci-
tat de creuer”, però ha acabat
sent un creuer de plaer perquè
ha fet falta un anymés només per
convocar la plaça de director. Un
interregne que ha fet que el fla-
mant i magnífic teatre d’El Canal
encara faci olor de nou.

Una aturada curiosa perquè
no era per un tema merament
econòmic: la Generalitat, laDipu-
tació i l’Ajuntament de Girona
–no és el cas del de Salt– han con-
tinuat aportant al festival Tempo-
rada Alta els diners –tot i que la
meitat dels que aportaven en els
bons temps– que haurien apor-
tat a El Canal per produir teatre.
Però els dos ajuntaments i la di-
putació, que van crear un consor-
ci per gestionar El Canal, han vis-
cut nombrosos desacords.
Jaume Saderra, actual gerent
d’El Canal, explica que “les admi-
nistracions consorciades han tri-

UNA SEU QUE FA OLOR DE NOU

La seu d’El Canal es va
obrir quan va arribar
l’aturada; la UE
en va pagar el 60%

La seu d’El Canal, a Salt, en l’actualitat

Escena de Mort d’un viatjant, coproduïda per El Canal

Una institució clau per a la capitalitat escènica de Girona
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Les institucions
gironines no
acordaven un
model de gestió
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Després de dos anys d’aturada i un teatre pagat
per Europa gairebé tancat, es busca director
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Has de tenir una connexió personal
amb la història per trobar-ne el
nucli emocional i vincular-te als
seus personatges. Si no, no escriguis.

Sense intenció de retre comptes,
el #Sudan intensifica les seves
tàctiques brutals: assassinat, violació
i atemptats. #Darfur #BlueNile

Fa tant de vent que en qualsevol
moment tornaran els papers de
Salamanca.

Roc Casagran Escriptor

Shakira i Piqué han posat Shasha
al seu fill. Els de Sabadell sabem
que “xaixa” no seria precisament
un bon nom.

#tuitsdecultura Scott Myers Guionista
@GoIntoTheStory

Mia Farrow Actriu

gat a posar-se d’acord en el mo-
del de gestió”. Discutien, diu, so-
bre si havia de gestionar-lo un di-
rector artístic o havia de portar-
lo una empresa privada “perquè
en l’àmbit privat també hi ha em-
preses que dominen elmercat es-
cenogràfic” i així resultésmés ba-
rat. Al final, s’ha imposat la pri-
mera opció perquè era l’única ju-
rídicament viable i el consorci
portarà directament El Canal
mitjançant un director artístic.
Un director que, explica Sader-
ra, impulsi l’escena i els professi-
onals de Girona per Catalunya,
Espanya i tot el món, que s’inter-
relacioni al màxim amb altres
centres de producció i “tingui en
compte els festivals de l’àmbit
més pròxim, especialment el
Temporada Alta”.
Sunyer explica que anunciarà

el dia 6 si es torna a presentar o

no a dirigir El Canal, tot i que no
sembla que pugui: les bases del
concurs demanen dedicació ex-
clusiva –encara que Saderra en-
tén que no és obstacle perquè es
recullen certes excepcions– i un
grau universitari que Sunyer no

té. El gerent i el secretari del con-
sorci d’El Canal i tres experts
–Lluís Pasqual, Xavier Albertí i
DomènecReixach– decidiran en-
tre els candidats presentats.
El guanyador tindrà un sou de

67.500 euros per administrar els
320.000 que hi posa el consorci,
als quals s’hi afegiran els prop de
200.000 que hi posarà la Genera-
litat. Només el director consumi-
rà, doncs,més del 10%del pressu-
post. Per Saderra, és més o
menys el que es pagava abans, tot
i que reconeix que llavors el pres-
supost era més del doble –i amb
el programa europeu va superar
els dos milions d’euros. Però
creu que si són capaços de portar
endavant un bon projecte, les ins-
titucions acabaran incrementant
les aportacions per fer-ho més
ambiciós. O per recuperar l’ambi-
ció anterior.c

@MiaFarrow
Dolors Boatella Periodista
@DolorsBoatella@roccasagran

SerDant cadamatí

P
robablement, un dels versos més citats de la
literatura universal és el primer de la Divina
Comèdia de Dant “Nel mezzo del cammin di
nostra vita”, que JosepMaria de Sagarra tradu-

eix “Al bell mig del camí de la nostra vida” i Joan
Francesc Mira “A la meitat del camí de la vida”. El
narrador dantesc completa la tercina explicant que es
trobava en una selva obscura per no haver agafat el
camí dret (dreturer vial en paraules de Sagarra i dreta
via per a Mira). L’ús habitual de la cita s’aplica a la
maduresa i els estudiosos de Dant estableixen l’edat de
35 anys com a hemistiqui de l’existència. Un docu-
mental i el llibre que se’n deriva poden canviar aquesta
percepció. Es tracta de la pel·lícula de Pascal Plisson i
el llibre homònim de Marie-Claire Javoy Camino a la
escuela, publicat per Alrevès en la traducció de Bel
Olid. En aquest cas, es subverteixen les relacions entre
pantalla i paper, perquè la font és la pel·lícula i el llibre
n’és una crònica, tot i que recull tres històries més que
no surten per pantalla.
El plantejament ésmolt senzill d’explicar. Se’nsmos-

tren diversos nens que fan un camí llarg o tortuós per
arribar a l’escola. Es veu que el director estava rodant
un documental sobre elefants a Kènia i veia passar cada
matí dos nens corrents per la sabana, sempre a lamatei-
xa hora. Eren en Jackson i la seva germana Salomé, que
fan quinze quilòmetres cadamatí a pas lleuger (en dues
hores) per arribar a escola a l’altiplà de Laikipia (i en
tornen cada vespre). La pel·lícula mostra també altres
trajectes escolars notables. Lamarroquina Zahira com-
pleta, en el seu cas cada dilluns, un trajecte de 22 km
durant quatre hores travessant a peu les muntanyes de
l’Atles. El patagònic Carlitos munta a cavall durant una

hora i mitja cada
matí per fer els
18 km que el se-
paren de la seva
escola. I el tàmil
Samuel, que va
en cadira de ro-
des, triga una ho-
ra empès pels
seus dos ger-

mans petits per fer els quatre quilòmetres que els sepa-
ren de l’escola. El llibre afegeix els casos de l’australià
Trevor, la xinesa Ayi i la siberiana Katia.Mainada d’en-
tre 7 i 13 anys. Resulta molt alliçonador sentir quines
són les motivacions que empenyen aquests marrecs a
fer un esforç diari tan notable. El noi tàmil vol ser met-
ge (per guarir els que no poden caminar com ell), l’afri-
cà pilot (per sobrevolar els terrenys perillosos que ara
transita), la noia marroquina té una consciència clara
de la importància de l’educació per al progrés de la do-
na i l’argentí es vol poder quedar a les terres patagòni-
ques on ha nascut. Segur que també trobaríem exem-
ples urbans, ni que sigui per la inversió de temps, però
la magnificència paisatgística, que la pel·lícula explota
a fons, transmet amb gran contundència el repte quoti-
dià. Els protagonistes de Camino a la escuela recorren
cada matí la meitat del camí de la seva vida perquè han
entès que l’única opció de trobar la dreta via (o el dretu-
rer vial) és anar a escola peti qui peti.

L ’ANTERIOR DIRECTOR

Salvador Sunyer
encara no ha dit si
es presenta; les bases
semblen impedir-ho

AGUSTÍ ENSESA

EL SOU

El nou director
cobrarà 67.500 euros
per administrar
poc més de mig milió

A ‘Camino a la escuela’
els protagonistes recorren
cada matí la meitat
del camí de la seva vida
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PRODUCCIÓ PATROCINADOR COL·LABORA
Vine en grup!
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La crítica
i el públic
diuen:

“Un espectacle electritzant”

“Teatre d’alt voltatge”
entrades:www.teatregoya.cat

Màrius Serra


