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Una imatge de la flamant i infrautilitzada seu d’El Canal a Salt
AGUSTÍ ENSESA

JUSTO BARRANCO

Barcelona

El culebrot d’El Canal, el Centre
d’Arts Escèniques de Salt/Giro-
na, no s’acaba. Dos anys sense di-
rector, un flamant i espectacular
teatre pagat amb fons europeus
totalment infrautilitzat, un con-
curs que, després d’arribar molt
tard, impedeix que s’hi presenti
l’anterior director i fundador del
centre –Salvador Sunyer, direc-
tor del festival Temporada Alta–
i, ara, perquè res no falti, un jurat
de cinc membres en el qual han
decidit plantar-se els tres experts
de reconegut prestigi que l’inte-
gren: l’actual director del Teatre
Nacional, Xavier Albertí, el direc-
tor del Teatre Lliure, Lluís Pas-
qual, i l’antic director del TNC i
actual director del Théâtre de
l’Archipel de Perpinyà, Domènec
Reixach.
Per dir als responsables polí-

tics d’aquest centre públic de pro-
ducció teatral –el consorci d’El
Canal el formen els ajuntaments
de Girona i Salt i la Diputació de
Girona– que, abans de prendre
cap decisió sobre el nou director
artístic –els tres candidats finalis-
tes són Ferran Madico, Cristina
Cervià i Esteve Soler–, són els po-
lítics els que han de prendre una
resolució sobre els diners dels
quals disposarà el centre. Perquè

amb el que han pressupostat per
ara –320.000 euros, 67.000 d’ells
per pagar al director– és millor
no elegir ningú perquè no arriba
per fer res. Proposar un nom se-
ria com enviar-lo que li tallin el
cap. El pressupost actual donaria
perquè l’estructura no caigui, per
pagar el nou director, el gerent i

el director tècnic, però amb prou
feines per programar. Comapun-
ta algú del sector, elegir un direc-
tor en aquestes condicions “és el
que en obra civil se’ns diria im-
prudència temerària, perquè si
fos un edifici cauria”.
Així, abans que una decisió ar-

tística sobre qui ha de ser el nou

director, el jurat creu que hi ha
d’haver una decisió política que
no s’ha pres encara, la de dotar al
centre d’unmínim per poder pro-
gramar, perquè no és que n’hi ha-
gi poc, és que no n’hi ha. LaGene-
ralitat aportarà diners, però no hi
ha hagut encara negociació, no se
sap què ni quant hi posarà. Així

doncs, els qui han de moure fitxa
són els polítics. Fitxa política que
vol dir econòmica: si hi ha un
equipament cultural formidable
que es troba buit, el problema no
es resol nomenant un director
sense pressupost.
El Canal, un centre de produc-

ció teatral públic nascut a l’abric
del festival Temporada Alta i que

va començar el seu camí el 2007,
fa en aquests moments dos anys
ja que està sense director, justa-
ment des de molt poc després
que s’inaugurés la seva flamant
seu a la fàbrica Coma-Cros de
Salt. Després d’un amplíssim
temps de deliberacions, al desem-
bre les institucions que confor-
men el consorci d’El Canal van
convocar un concurs per elegir
unnoudirector, que s’ha de resol-
dre a finals de març i el jurat del
qual l’integren el gerent i el secre-
tari d’El Canal i “tres experts de
reconegut prestigi en l’àmbit del
teatre” que esperen canvis.c

El juratd’ElCanalesplanta
Pasqual, Albertí i Reixach es neguen a triar un director sense un pressupost decent

Ferran Madico,
Cristina Cervià
i Esteve Soler són
la terna finalista
a dirigir el centre


