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Alimentant el futur
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Teresa Bruna
BARCELONA

El teatre és artesania en
estat pur, un intercanvi
d’emocions en directe que
mai no es podrà baixar per
internet ni comprar als
mercats pirates. És història
i patrimoni, i és, des de fa
mil·lennis, part de la vida.
Sembla que, finalment, els
instituts ho reconeixen
com una matèria més enllà
de l’entreteniment. Les sa-
les d’exhibició, també sa-
ben que no n’hi ha prou a

satisfer el públic, se n’ha de
crear de nou. S’ha d’anar
alimentant el futur perquè
sobrevisqui amb salut.

Avui, per sort, els insti-
tuts van al teatre en hores
lectives i es treballen les
obres abans i després de
veure-les. Les esclatants
sessions de tarda de Tirant
lo Blanc, La Plaça del Dia-
mant o Boscos endins, per
citar-ne uns exemples,
s’han vist plenes a vessar.

Tota la feina no queda
per al centre d’ensenya-
ment. Els teatres col·labo-

ren en l’educació de les
noves generacions amb di-
ferents programes.

Dossiers pedagògics
Algunes sales pengen a in-
ternet unes fitxes de les
obres amb interès docent
que tenen programades.
Van adreçades als mestres i
són eines per treballar
abans de l’anada al teatre.
Per al Romea, aquest és el
primer any amb dossiers pe-
dagògics i la resposta ha
estat tot un èxit. L’artífex de
la iniciativaésDomènecRei-

xach, director general de te-
atre del grup Focus i tècnic,
que ja va posar en marxa la
relació del TNC amb els cen-
tres d’ensenyament en la
seva etapa allà com a direc-
tor. El professor Enric Ga-
llen, de la Universitat Pom-
peu Fabra, especialitzat en
teatre català és, amb M.
Carme Bernal (Universitat
de Vic), qui coordina els dos-
siers, signats per especialis-
tes. “És una guia específica.
L’èxit de la sortida al teatre
depèn molt de com es treba-
lli abans. Hi ha informació

històrica i centrada en l’es-
pectacle que s’ofereix. Al Ti-
rant, per exemple, és bàsic
que el professor entengui
per què es canta una cançó
de la Madonna o per què hi
ha una desfilada de moda”,
diu Gallen.

L’estil Bieito és garantia
de triomf entre els adoles-
cents, perquè els estimula
molt comparar l’original
amb les aportacions de
l’adaptació. “A Els perses
tenen el màxim de referèn-
cies, des de les discogràfi-
ques fins a les pel·lícules de

temàtica similar. També es
parla de l’Afganistan i de li-
teratura grega antiga”.

Enric Gallen celebra que
els teatres privats treballin
en clau pedagògica: “Els pio-
ners van ser els públics. El
que fem ara al Romea té els
orígens al Centre Dramàtic,
en una iniciativa comparti-
da amb la Universitat de
Vic”. Gallen també va treba-
llar com a assessor de Rei-
xach al TNC.

S’ha parlat força del com-
portament dels adolescents
quan han compartit sessió

Dues nenes llegint el programa de mà de ‘Boscos endins’ abans d’entrar dissabte passat al Teatre Victòria de Barcelona ■ MARIA ÀNGELS TORRES
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“És natural que
amb obres com
el ‘Tirant’
s’expressin. Amb
escenes sexuals
no saben com
posar-se i riuen”

1. ‘Boscos endins’ no és un
conte infantil. Els dossiers
pedagògics expliquen tots els
personatges 2. ‘El llibertí’ és
ideal per a secundària ■ PILAR
AYMERICH 3. Al ‘Tirant lo
Blanc’ de Bieito els joves riuen
en els moments eròtics. Després
canvien d’actitud 4. ‘El cercle
de guix caucasià’ permet
estudiar Brecht amb un tema
tan actual com l’adopció 5. ‘Els
perses’ és un crit contra la
indiferència que comporta
l’horror televisat ■ DAVID RUAN0

amb un altre públic: “És na-
tural que amb obres com el
Tirant s’expressin. Té un alt
contingut sexual i a aquesta
edat no saben com posar-se
i riuen. Però puc assegurar
que a poc a poc van entrant
i canvien totalment d’acti-
tud”, puntualitza Gallen.

José A. Saez, de l’IES La
Sarreta (Rubí), va anar a
veure el Tirant amb alum-
nes de 16 a 18 anys: “És una
lectura de batxillerat i volí-
em portar-los a veure teatre
clàssic. Imagina com van
estar de contents quan van
descobrir la modernitat vi-
sual de l’obra! Va anar molt
bé, van pujar un alumne a
l’escenari i tot. Ell va aguan-
tar molt bé la situació. Al
final li van donar un most”,
diu.

La productora 3xtr3s té
penjades unes guies didàc-
tiques dels muntatges dels
seus teatres, el Poliorama
(El llibertí) i el Victòria
(Boscos endins). La d’El lli-
bertí permet treballar des
de Diderot al teatre d’Eric-
Emmanuel Schmitt. A Bos-
cos endins hi ha informa-

ció de Sondheim, dels per-
sonatges, del treball... A la
web de Dagoll Dagom es
mostra una mena de ma-
king of on s’explica el pro-
cés dels vestuaris, amb fi-
gurins. A la mateixa web hi
ha El blog del Bozzo, amb la
finestra Funcions escolars.
En Bozzo hi ha escrit les
seves impressions: “He vist
per primera vegada noies
catalanes amb vel al cap
disfrutant de l’obra. És
molt gratificant veure que
s’ho passen bé i que volen
tornar. Si en surten satis-
fets, es miraran el teatre
amb bons ulls tota la vida.
Si surten rebotats i avor-
rits, potser no hi tornin a
posar els peus mai més!!”. A
la nota, segueixen divertits
comentaris de nois i noies.

Altres iniciatives
Hi ha entitats com l’Associ-
ació d’Espectadors de la
Fundació Collserola que or-
ganitzen sortides comparti-
des entre pares, professors i
alumnes. Josep Cunill, pro-
fessor de l’institut Frederic
Mistral, s’encarrega de l’or-

ganització: “A partir dels 15
anys creiem que és bo anar-
hi tots junts, fem la sortida
extraescolar i a la nit. Així
no ens limitem a textos que
es treballin al batxillerat,
busquem un rerefons més
ampli”. Ja fa 15 anys que
s’encarregad’aquestprogra-
ma. Els han arribat a fer ses-
sions especials “Els teatres
ens ho posen fàcil, ens han
obert en dies de descans per
a nosaltres sols. Pensa que
podem passar dels 200!”,
diu. L’últim que han vist és
El cercle de guix caucasià:
“Brecht és difícil, però ja hi
anemperparlar-nedesprés”
i ara ja tenen reserva per a
Espectres, d’Ibsen, que s’es-
trena a l’abril al Romea.

Mònica Ruz, responsable
del programa Anem al tea-
tre de la Diputació de Bar-
celona, exposa que des
d’aquesta administració
s’intenta incentivar els jo-
ves a anar al teatre: “Es va
detectar una mancança de
públic d’entre 14 i 25 anys.
Per pal·liar-ho, proposem
una intervenció de la com-
panyia a l’institut mostrant
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un tast de l’obra i oferint
descomptes per a les sessi-
ons normals de nit. El jove
s’hi sent més a prop i funci-
ona, ja hi van amb els seus
amics”. L’objectiu és crear
públic: “L’Associació Cultu-
ral Pedagògica de Grano-
llers ha engegat una experi-
ència de teatre-fòrum en
horari d’institut, on es fan
xerrades entre mestres,
alumnes i actors”. A més,
set municipis han creat la
web Butaka.net, on, a
banda d’agenda, s’oferei-
xen dossiers per consultar.

Els teatres públics
El Teatre Lliure proposa
una visita guiada a totes les
instal·lacions del teatre,
zona de treball i unes guies
pedagògiques per treballar.

El programa del TNC ja fa
anys que està engegat. Va
més enllà dels dossiers i ar-
riba fins a la universitat.
S’ofereixen des de semina-
risacrèditsdesíntesihomo-
logats pel departament
d’Educació. Una de les acti-
vitats amb més èxit és Un
dia al TNC, plena i amb llis-

ta d’espera des de primers
decurs.Esvisitael teatre,es
treballa l’obra insitu, s’assis-
teix a un assaig, se sopa...
També disposa d’un audiovi-
sual on s’explica tot el pro-
cés de creació d’una obra.

Fora de Barcelona
El programa Anem al teatre
de la Diputació es va posar
en marxa el 1996. En col·la-
boració amb els ajunta-
ments, s’estableix un calen-
dari d’exhibicions als pobles
amb teatre i es promociona
l’assistència d’escoles de po-
bles veïns, sempre en hores
lectives: “Oferim una pro-
gramació preparada per ex-
perts i tècnics que trien les
obres, s’ocupen de la con-
tractació i del calendari”,
ens explica Mònica Ruz. “Fi-
nancem els dèficits a mitges
amb l’ajuntament perquè
els alumnes només paguin
4,50 €. També preparem els
dossiers: és bàsic que els
professors es preparin, es
nota molt en els resultats”.
Per seguir aquesta informa-
ció es pot visitar la web
diba.cat/anem al teatre. ■
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