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El Palau Robert enalteix en una exposició
l’obra de RCR Arquitectes de la Garrotxa 

A partir del 26 de març, el Palau
Robert de Barcelona presentarà la
creativitat compartida i innovadora
de l’estudi d’Olot RCR Arquitectes,
creat per Rafael Aranda, Carme Pi-
gem i Ramon Vilalta, en una ex-
posició que repassarà els 25 anys
d’una trajectòria que fa una apos-
ta per la recerca d’una arquitectura
que els seus autors sempre han

afirmat que conceben «en pura
harmonia amb l’entorn geogràfic». 

L’exposició RCR Arquitectes -
Creativitat compartida està co-
missariada per Josep Maria Mon-
taner i presenta, a través de diver-
sos àmbits, un recorregut per la
carrera professional de l’equip
RCR. Les fotografies i altres docu-
ments usats pels arquitectes en la
seva feina quotidiana s’han apro-

fitat per a l'exposició. El treball
dels arquitectes es vincula amb els
paisatges de la Garrotxa, les pedres
volcàniques, els boscos, la llum de
la comarca, la proximitat amb els
artesans i els industrials. 

L’exposició es podrà visitar del
26 de març al 13 de setembre a la
Sala 3 del Palau Robert, institució
gestionada pel Departament de
Cultura.
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Crematori de Hofheide, a Bèlgica, obra de RCR.

HISAO SUZUKI

Nou entrebanc perquè El Canal,
Centre d’Arts Escèniques de
Salt/Girona funcioni a ple rendi-
ment. Aquest mes de març s'havia
de saber qui agafaria les regnes d'El
Canal, un projecte que arrenca el
2007 sota la batuta del director del
Temporada Alta, Salvador Sunyer,
i que, des de fa quasi dos anys, gau-
deix d'un flamant nou edifici però
no té un equip al darrere que l'im-
pulsi. 

Les bases del concurs es van pu-
blicar al desembre i ja s'havia de-
signat el comitè d'experts que ha-
via d'avaluar les diferents candi-
datures. Aquests són el director del
Teatre Lliure, Lluís Pasqual, el di-
rector del Teatre Nacional de Ca-
talunya, Xavier Albertí, i l'actual di-
rector de l'Archipel de Perpinyà,
Domènec Reixach. 

Entre d'altres, dos dels requisits
de les bases eren disposar de titu-
lació universitària i tenir dedicació
exclusiva per al projecte. Dos re-
quisits que deixaven fora Sunyer i,
per tant, també danyaven la sim-
biosi que anys enrere hi havia ha-
gut entre El Canal i Temporada
Alta. 

Pas enrere
La primera reunió de valoració
es va fer el 4 de març i, en lloc de
permetre avançar en l'elecció del
director artístic, va resultar tot el
contrari. Els experts van negar-se
a valorar les sis candidatures pre-
sentades perquè consideraven
que abans calia resoldre un pro-
blema de base. 

Segons van fer notar, consideren
que el pressupost de 320.000 euros
que anualment hi destinaran la Di-
putació i els Ajuntament de Salt i
Girona (encara no se sap quant hi

posarà la Generalitat, tot i que en
els darrers exercicis hi ha acabat
aportant uns 300.000 euros anuals)
és del tot insuficient per
vestir una programa-
ció de qualitat. I més
tenint en compte
que d'aquest pres-
supost n'han de
sortir alguns sous,
com els 67.500 del
director artístic, i
d'altres despeses de
manteniment de l'e-
quipament. 

Les bases del concurs recu-
llen que la comissió de valoració
estarà formada pel gerent i el se-
cretari del consorci i per tres «ex-

perts de reconegut prestigi» en
l'àmbit del teatre. L'aposta de les
administracions és buscar tres

nous experts ja que consi-
deren que les candida-

tures que han rebut sí
s'ajusten als crite-
ris de les bases i,
per tant, el con-
curs ha de conti-
nuar endavant. 

Per fer-ho, el
consorci ha dema-

nat ajuda al Departa-
ment de Cultura per-

què els faciliti noms de perso-
nes «de reconegut prestigi» que
puguin ocupar el buit que deixen
Albertí, Reixach i Pasqual. Si

aquesta sortida no prospera, cal-
dria tornar a redactar les bases del
concurs i convocar-lo de nou. 

El projecte d'El Canal com a
centre de creació escènica de re-
ferència europea va començar a
caminar el 2007. Llavors, no comp-
tava amb espai físic i, de manera
provisional, el projecte el va capi-
tanejar Salvador Sunyer, director
del festival Temporada Alta i de
Bitó Produccions, empresa que
també gestiona el Teatre de Salt.
Durant aquests anys, i sota la ba-
tuta de Sunyer, El Canal ha pro-
oduït o coproduït 54 espectacles
que s'han exhibit en l’àmbit na-
cional i internacional. En total,
326.416 espectadors han pogut

veure alguna de les propostes i El
Canal han portat les seves pro-
duccions a 12 països diferents.

El setembre del 2013 es va in-
augurar la seu física a l'antiga fà-
brica Coma Cros de Salt. Una seu
que té una superfície construïda de
1.994 mestres quadrats en tres
plantes on hi ha camerinos, sala
d'assaig, magatzems, locals tècnics
i sala d'exhibició de 447 metres
quadrats. L'obra va costar 2,7 mi-
lions d'euros, pagats en bona part
per fons europeus en el marc del
projecte Escena Catalana Trans-
fronterera, i està infrautilitzada.

Resolt el problema de l'espai fí-
sic, El Canal tenia encara més
passos a fer per treballar a ple
rendiment. Calia dotar-lo de pres-
supost i escollir un director artís-
tic, després que Sunyer va deixar
el seu paper al capdavant del cen-
tre a finals del 2012. La tardor del
2013 el Ple de la Diputació va
acordar que l'aportació anual se-
ria de 320.000 euros fins al 2016: la
corporació destina 160.000 euros
anuals, 100.000 euros els aporta
Salt i 60.000 Girona. 

El darrer pas havia de ser el de
nomenar el director artístic. Tot i
que la previsió era que ja s'escollís
aquest març, el concurs està en-
callat després que el comitè d'ex-
perts hagi plegat. 
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El flamant nou centre teatral El Canal
de Salt encallat per falta de pressupost

Lluís Pascual, Xavier Albertí i Domènec Reixach aturen el concurs de direcció artística per insuficient inversió

Una sala immensa d’una obra que va costar 2,7 milions i que està infrautilitzada.
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320.000
EUROS

Pressupost anual que hi
destinaran la Diputació i

els ajuntaments de 
Salt i Girona 

Els tres experts es van negar
a valorar les sis candidatures
presentades en protesta per
la falta de finançament

El setembre de 2013 es va
inaugurar la seu física a
l’antiga Coma Cros de Salt,
però avui està infrautilitzada 


