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L’INSTITUT Què és?
l/n centre superior 
deformació, recerca 
i difusió de les arts 
escèniques. Creat el 
1913. Pertany a la 
Diputació. Compta 
amb una escola d 'art 
dramàtic, una escola 
i un conservatori de 
dansa i una escola 
d estudis tècnics. 
Amb seu principal 
a Barcelona i subseus 
a Terrassa i Vic.

TESAD
L’Escola Superior 
d'Art Dramàtic 
(ESAD) imparteix 
estudis
d'interpretació, 
direcció i 
dramatúrgia i 
escenografia. El 
primer curs de 
l'especialitat 
d'interpretació es fa  
a Terrassa. Per entrar 
cal el Batxillerat i fer  
unes proves d'accés.

l'ESTAE
L’Escola Superior de 
Tècniques de les Arts 
de l 'Espectacle 
(ESTAE) inclou les 
especialitats de so, 
luminotècnica i 
maquinària 
escènica. Totes es 
fan  a Terrassa i tenen 
una durada de dos 
cursos. Per entrar 
cal el Batxillerat o 
un Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà.

Ahir vam celebrar el Dia Mundial 
del Teatre. Una bona excusa 
per descobrir què es cou entre 
bambolines a les aules de l'Institut

Una classe de primer d’interpretadó a les instal lacions de l’Institut del Teatre a Terrassa, fotos Alberto tallón

ÏS . Cristina Moragas "EL DIA DE LA
A  Igunes persones po- REPRESENTACIÓ A DALT 

/ \  den tenir aptituds DE L'ESCENARI HI HA UN 
/  \  naturals per fer tea- SOL PRODUCTE EN QUÈ 

A— \  tre, però per ser ac- INTERVÉ MOLTA GENT", 
JL A- tor s’ha de passar EXPLICA JORDI PLANAS 
per una escola." Aquestes parau
les de Pere Jané, coordinador pe
dagògic de TESAD a Terrassa, do
nen sentit a la feina que es fa cada 
dia a TInstitut del Teatre, ubicat 
entre l'antiga fàbrica Catex i els an
tics Bombers, a la plaça de Didó.

La seu de Terrassa és una de les 
dues delegacions territorials que 
té TInstitut (l’altra està a Vic) i acull 
de setembre a juny un centenar 
d’estudiants apassionats per les 
arts escèniques. La meitat estudia 
a TESAD i Taltra, a l'ESTAE Els pri
mers volen ser actors; els segons, 
tècnics de so, luminotècnia o ma
quinària escènica.

“Una obra de teatre és una cre
ació col·lectiva -explica Jordi Pla- LA COORDINACIÓ ENTRE 
nas, director de TESTAE. El dia de LA PART CREATIVA I LA 
la representació a dalt de Tescena- TÈCNICA ÉS POSSIBLE A 
ri hi ha un sol producte en què in- LTNSTlTUT DEL TEATRE 
tervé molta gent." DE TERRASSA PERQUÈ

TÉ LES DUES ESCOLES
Form adó coordinada
Precisament perquè un especta
cle és sempre un treball en equip, 
la formació dels professionals s’ha 
de fer de manera coordinada. “Els 
artistes construeixen els signifi
cats; els tècnics els gestionen diu 
Planas.

Aquesta coordinació entre la 
part creativa i la tècnica és possi r 
ble en un lloc com TInstitut del Te
atre de Terrassa, en què coincidei
xen les dues escoles (d'Art Dramà
tic i deTècniques de TEspectacle) 
i els alumnes d'una i altra poden 
participar en representacions con
juntes. Fa poc van muntar, per

exemple, una desfilada de moda 
al Teatre Alegria, un dels escena
ris en què treballen habitualment. 
L'altre és la sala Maria Plans.

A part de participar en projec
tes conjunts, els estudiants coin
cideixen al bar i als passadissos. 
"Uns i altres viuen la complexitat 
de l'altre món i això és molt bo", 
afirma el director de TESTAE. 
Aquesta escola no només impar
teix continguts tècnics orientats 
als espectacles en viu sinó que 
també fa fonnació continuada per 
als professionals del sector i és un 
centre de referència nacional en 
innovació pedagògica.

"Vam ser els primers a oferir 
aquesta formació per regularitzar 
la incorporació dels professionals 
i respondre a una necessitat del 
sector. Calien tècnics formats en

/ Segueix a la pàg. 4 /
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arts de l'espectacle, no electricis
tes -  inform a el director de TES- 
TÀE. Gent preparada per entendre 
el que hi ha en joc en l’àm bit a r
tístic." L’escola, que es va fundar 
el 1999, prom ou a  m és estades 
obligades en els millors teatres eu
ropeus, des de l’Scala de Milà fins 
al Teatre Nacional d ’Estrasburg, 
perquè els alum nes coneguin to
tes les realitats d ’aquest món. En 
un grati teatre d ’òpera, per exem
ple, pot ser necessària una planti
lla de 100 o 150 tècnics. En un te
atre petit am b 3 pot ser suficient.

Què fan aquests tècnics? M un
ten ¡ desm unten grades, graduen 
la in tensita t dels focus, adapten  
decorats, obren i tanquen el teló, 
activen els movim ents del vaixell 
protagonista... "L’actor no treballa 
sol. Quan el públic aplaudeix al fi
nal en tenem  que aquell aplaudi
m ent va dirigit a tots -indica Anna 
Elias, estud ian t de l’ESTAE. Per 
m és que l’actor bo faci bé, en un 
espectacle to t ha de ten ir el seu 
tem po, si no el públic percep una 
cosa estranya."

"En un centre petit com aquest 
els alumnes d'una i altra escola fan 
p inya i es crea una fam iliaritat 
moll positiva”, apun ta  Pere Jané, 
coordinador pedagògic de TESAD. 
Només cal treure el nas a mig matí 
o al migdia al bar de l'Institut del

“EN UN CENTRE PETU  
COM AQUEST ELS 
ALUMNES D’UNA I ALTRA 
ESCOLA FAN PINYA IE S  
CREA UNA FAMILIARITAT 
MOLT POSITIVA"

Teatre (el mateix del Teatre Alegria) 
per veure els professionals del fu
tur, tècnics i artistes, com partint 
taula i dissenyant a voltes projec
tes en comú. “A primer és una mi
ca aviat per constituir com panyi
es perquè tot just ens estem conei- 
xent; per això m oltes es creen a 
partir de segon”, expliquen els es
tudiants d ’interpretació.

Les proves
Si l’ESTAE acull els que volen ser 
tècnics de llums, so o m aquinària 
escènica, els alum nes que es pre
sen ten  a les proves per en tra r a 
l’ESAD volen ser actors; tot i que 
uns es decanten m és pel teatre de 
text i altres, pel musical, la mími
ca, la dansa o l’acrobàcia. "La m a
joria han fet coses al col·legi o en 
una escola de teatre", explica lané. 
En les proves es fa una primera se
lecció basada en  aspectes teòrics, 
de moviment i veu i una segona en 
què  es dem ana al can d id a t que 
prepari un  monòleg.

Segons Jané, un estudiant d'Art 
Dramàtic ha de ser despert, hàbil, 
desimbolt, capaç de transformar, 
de modificar, de transm etre, de 
dir, d ’estar... Algunes d’aquestes 
qualitats poden ser innates, però 
un  actor es pot considerar com a 
tal quan  ha fet classes de cant,

Bressol de 
grans actors

La se tm a n a  p a ssa d a  el m ón  
del teatre  acom iadava l'actriu 
terrassenca Àngels Poch, una 
artista form ada a  les  au les de  
l ’Institut. Tam bé han p a ssa t  
per le s  instal larions de la pla
ça  d e  Didó g en t com  Marissa 
Josa, Miquel Gòrriz, Carles 
M artínez, Cristina Sirvent, 
Carme G onzález, Xavier Ber
tran, Albert Ribalta, Óscar In
ten te , Ó scar M uñoz, Jordi Fi
gueras, Pau Miró, Mercè Mar
tín ez, C ese  C asan ovas, Xavi 
Serrano, A gnès B usquets, P e
re Arqiallué, Pep Pla... Si la llis
ta  d'actors i actrius é s  llarga (i 
t é  e l risc de conten ir ob lits), 
tam bé ho é s  la d e  professors. 
D es d e  1974, an y  en  q u è  c o 
m e n ç a  a funcionar la s e u  d e  
Terrassa, han p a ssa t pel c en 
tre com  a  docents primeres e s 
p a ses  d e  la interpretació cata
lana com  Pau M onterde, Feliu 
Formosa, Josep Maria Casano
v a s, Joan Anguera, Frederic 
Roda, Agustí Humet, Rosa Ca-  
dafalch i Ram on Vila, entre  
m olts d'altres.

llenguatge musical, dansa, tècni
ques d’in terpretació i expressió 
corporal, per citar només algunes 
de les assignatures que es fan en 
el prim er curs dels itineraris d’in
terpretació (textual, musical, físic 
i visual). Els dos últim s m esos a 
m és els alum nes treballen en una 
pràctica actoral con jun ta .

Segons Jané, les vocacions tea
trals d 'avui són sem blants a les 
d'anys enrere, am b l’handicap que 
ara hi ha m enys feina i m és p ro 
blem àtica laboral. "Sempre hi 
haurà necessitat d 'art i d ’una m i
rada que expliqui les coses des 
d'una altra perspectiva, però en un 
m om ent econòmic dur el món de 
l’art és un dels que més se’n res
senten", diu.

En la seva opinió, els alum nes 
de TESAD hauran de fer "una mica 
de tot" per sobreviure en aquest 
món. "Els anys 80 i 90 hi havia més 
feina per a  tothom; ara la realitat 
és més dura i serà molt difícil que 
ningú arribi directam ent als esce
naris sense passar per l'Institut.’'

L’ESAD atorga el títol superior 
d ’Art Dramàtic, equivalent a un tí
tol universitari de grau. Al ser un 
centre de la Diputació de Barcelo
na, el preu dels estudis (molt per
sonalitzats, am b una ràtio de 12 
alum nes per classe) equival al 
d 'un  grau en una  universitat pú-

UN ESTUDIANT D’ART 
DRAMÀTIC HA DE SER 
DESPERT, HÀBIL, 
DESIMBOLT I CAPAÇ 
DE TRANSFORMAR 
IDE TRANSMETRE

blica.
L’ESTAE, per la seva banda, im

parteix un títol propi (que es tro
ba en procés de reconeixem ent 
oficial), equivalent a estudis de 
formació professional de grau su
perior. En les m atèries tecnològi
ques, aquests estudis com pten 
am b la col·laboració de la Univer
sitat Polit ècnica de Catalunya. Fins 
fa poc TESTAE de Terrassa era 
l’únic centre a tot Espanya que 
oferia aquesta formació tan espe
cialitzada. Ara n’hi ha un de sem 
blant a Madrid. / /

Aquell Centre Dramàtic del Vallès
No e s  pot parlar de teatre a  Terras
sa  se n se  fer referència al Centre 
Dramàtic del Vallès, una institució 
creada a prinàpis dels anys 8 0  i h e 
reva del que havia esta t la com pa
nyia el Globus. En els primers anys 
la vinaiacM  a  Tinstitut del Teatre era 
tal que compartien espais i director. 
M és endavant les fundons d'un i al
tre e s  van anar separant sen se  re
nunciar mai a ser complementaris. 
En les produccions del Centre Dra
màtic del Valès (ala sala Maria Plans 
o  el Teatre Alegria), hi va participar

sem pre un gran nombre de profes
sors i alum nes vinculats a  l'Institut. 
L'any2 0 0 7 es  va acabar formalment 
el Centre Dramàtic com  a  tal. però 
en el seu  lloc va néixer el Centre 
d’Arts Escèniques d e  Terrassa 
(CAET), avui dirigit per Pep Pla. 
Aquest nou centre gestiona els e s 
pais del Teatre Principal (amb 601 lo
calitats) i del Teatre Alegria (amb  
237). El fons docum ental del Centre 
Dramàtic e s  p ot consultar a  la bibli
o teca  joan Oliver, a la m ateixa seu  
de l'Institut d d  Teatre.

/  1 /
Aufa escenari
Alum nes d e  T Escola  
Superior d e  
Tècniques d e  les  
Arts de l’E sp ectacle  
(ESTAE) en  una 
c la sse  pràctica.

12/

Punt de reunió 
El bar d e  l’Institut 
del Teatre reuneix  
e ls  estud iants  
d ’interpretació i e ls  
d e  les  esp ecia lita ts  
tècn iq ues
(lum inotècnica, so  i 
maquinària 
escèn ica ). Entre 
to ts  fan que el 
teatre  sigui una 
creació col·lectiva.

/ 3 /
Improvisació 
A lum nes del primer 
curs d ’interpretació  
en  una c la sse  que  
v a  posar a  prova la 
se v a  capacitat 
d ’improvisar.
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Irene Ferrer Anna Elías Sedrak Peírosyan
ESTUDIANT DE SEGON CURS ESTl DIANT DE SEGON CURS DE ESTUDIANT DE PRIMER CURS
DE LUMINOTECNIA A L’ESTAE MAQUINÀRIA ESCÈNICA A L'ESTAE D'INTERPRETACIÓ A L'ES AD

“Volia
especialitzar-me 
en una cosa”

“Tots form em  
part de la 
mateixa roda”

“Per a m i no 
hi havia altra 
alternativa”

Va néixer a Torelló, té 24 anys i ara 
mateix és al Théàtre de l’Archípel 
de Perpignan fent un mes de pràc
tiques abans d'acabar els seus es
tudis de luminotècnia a l'ESTAE.

Per què va triar aquests estudis?
Vaig fer primer Mitjans Audiovisu- 
als, em va agradar, però és una 
carrera molt general i vaig voler es
pecialitzar-me en una cosa més 
concreta.

En què?
En il·luminació. Vaig creure con
venient aprendre tots els aspectes 
tècnics de la il·luminació en un es
pectacle; crec que així tindré més 
possibilitats de trobar feina.

Què ha estat el m és interessant 
d’aquests dos anys?
Els tallers. Són una bona manera 
d’entrar a formar part, a través 
d'una pràctica, de la realitat. Són 
ficticis però molt reals alhora.

On viu mentre estudia?
A Barcelona. Tinc classe cada dia 
de les 9 del matí fins a les 6 de la 
tarda. Els horaris no són exacta
ment els mateixos de l’ESAD, però 
sí que fem algunes coses junts. ^

És de Sabadell, va matricular se a 
Física però després es va decantar 
pel teatre perquè és el que real
ment li agrada. Fa pràctiques a 
l’òpera la Monnaie de Brussel·les.

Què estudia?
Maquinària escènica. Quan vaig 
descobrir que existia, em va agra
dar i m'hi vaig apuntar.

En què consisteix?
Adaptar decorats, implantar i 
muntar escenografies, preparar els 
escenaris, gestionar els movi
ments escènics durant les repre
sentacions...

A on li agradaria treballar?
En una companyia que fes creació 
pròpia. Un lloc on calgués muntar 
escenografies i treballar en equip. 
No només podem treballar en el 
món del teatre, també en qualse
vol espectacle en viu.

Què ha descobert a l’ESTAE?
Que per poder donar un servei al 
teatre has d'entendre el que estàs 
fent; establir relacions... Si no s'en
cenen els llums o no s’obre el teló, 
no hi ha obra. Tots formem part de 
la mateixa roda. / /

És armeni i explica que en el seu 
país la cultura i l'art són tan trans
cendentals que a ell l'han marcat 
de per vida. Viu a Catalunya des 
dels 7 anys i parla cinc idiomes.

D’on li ve la passió pel teatre?
Des de petit he vist molt teatre i 
això m'ha despertat el cuc i la ne
cessitat d’estudiar-lo. Al meu país 
el canal cultural emet teatre i òpe
ra les 24 hores.

Quan comença a estudiar teatre?
Vaig fer un Batxillerat Escènic a 
Barcelona i tenia molt clar que vo
lia fer teatre. Per a mi no hi havia 
cap altra alternativa. Vaig fer un 
primer any en una acadèmia pri
vada i després vaig entrar a l’Ins
titut a fer interpretació.

Què vol ser quan sigui gran?
Actor de text.

Què és el que m és li agrada de 
l’institut?
Estic aprenent moltes coses noves 
i l’ambient és genial. Com que 
aquí només hi ha la gent de pri
mer, l'am bient és molt familiar. 
Passem moltes hores junts; clas
ses, assaigs.../r


