
Metàfora marinera
en aules i teatres

L’APUNT tar les lletres i explicar que és, en realitat, l’Institut del
Teatre i de la dansa. També reivindicar el seu pes al
país. Neix de la tradició de la Mancomunitat centenà-
ria i ha de demostrar que és capaç de regenerar-se
de nou, donant resposta a la professió, a la recerca
i al públic, que se’l vol actiu. És la Ítaca de tothom.
Sort que la ruta és coneguda i engrescadora.Jordi Bordes

El repte de Magda Puyo és molt gran. Perquè pretén
revitalitzar un equipament feixuc com és l’Institut del
Teatre en els ràpids de la cartellera teatral actual. Cal
tenir un viratge fàcil, saber entusiasmar tota la tripula-
ció i explicar-los que és possible recuperar una veu en
el discurs teatral. Per fer-ho calen molts detalls petits.
Com el de canviar el nom de l’entrada de l’edifici, ajun-
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amb tota la complicitat, però
no hem de perdre de vista que
nosaltres tenim una responsa-
bilitat nacional.

Ja es va intentar traspassar
l’Institut del Teatre a la Genera-
litat del primer tripartit.
La Diputació de Barcelona ha fet
una feina excepcional. Ara no es
tracta de deixar la Diputació, si-
nó de sumar amb les altres dipu-
tacions i la conselleria.

Com està l’homologació dels
estudis per accedir a fer forma-
ció a instituts, per exemple?
Avui, la dansa i el teatre no es-
tan considerats un cicle d’edu-
cació a Catalunya. És una con-
tradicció que l’art no es consi-
deri una eina d’educació en un
país de tants artistes. S’ha de
solucionar al més aviat possible.
Nosaltres, a més, fem formació
a mestres de primària i secun-
dària perquè es pugui impartir
aquesta matèria amb una certa
profunditat, amb el suport del
Departament d’Ensenyament.

El Museu de les Arts Escèni-
ques anirà ara a l’Arnau?
Estem en converses. Seria me-
ravellós poder recuperar amb
el MAE l’Arnau, que és un sím-
bol del Paral·lel.

Però també demanen que sigui
obert a actes del barri.
Aquesta és una assignatura
que tenim pendent: la immer-
sió al barri. Tenim molt bona
relació amb el Lliure i el Mercat
de les Flors, però ens falta bai-
xar al Poble-sec. L’Arnau facili-
tarà aquesta trobada.

De fet, ara hi ha moltes iniciati-
ves dels equipaments escènics
per tenir visibilitat en bibliote-
ques, sortir de la centralitat
barcelonina...
Quedar-nos en l’alta cultura és
un concepte del segle XIX. El
que hem d’intentar és que la
cultura, que és complexa, formi
part de la vida de la gent del

país. Volem que els nostres ciu-
tadans siguin cultes. És indis-
pensable aquest retorn social.
L’Institut del Teatre ha de for-
mar artistes i també els ciuta-
dans. Pel que fa a les progra-
macions municipals, avui que
tenen problemes econòmics
per bastir una programació
d’espectacles, l’Institut del
Teatre els ha de poder oferir un
plus. Hi pot haver un equilibri
entre la programació amateur,
la que permeti la inserció labo-
ral i la professional. Cap de les
tres pot anul·lar les altres.

La feina que s’albira a l’Institut
del Teatre és ingent. Deixarà de
dirigir muntatges?
Em vaig presentar al concurs
per ser directora perquè sóc
docent i creadora. Faré menys
hores com a docent i també
menys de creació, però no ho
deixaré perquè és el que em dó-
na energia per tirar endavant i
em permet estar en contacte
amb el dia a dia.

En 100 anys, és la primera dona
que el dirigeix.
Hi ha la particularitat divertida
que coincideixi amb la primera
presidenta de la Diputació de
Barcelona i amb la primera
alcaldessa de Barcelona. Això
vol dir que som normals? No,
les dones ens acontentaríem a
disposar del 50% dels llocs de
direcció; encara estem molt
lluny d’aconseguir-ho.

Defensa les quotes?
És un discurs molt pervers,
perquè s’han fet veritables dis-
barats per complir amb quotes.
Simplement, s’ha de poder va-
lorar de la mateixa manera la
capacitat d’una dona i la d’un
home. Encara hem de demos-
trar molt més.

Han calgut divuit mesos per
triar nova direcció. Excessiu?
Tot va bé si acaba bé. Tenim
moltes ganes que passin coses
importants en aquesta casa. ■
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Hi pot haver un
equilibri entre
la programació
‘amateur’, la
d’inserció laboral
i la professional
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Fa quinze anys que Eòlia
va obrir les portes. Aquest
estiu es llicenciarà, com a
Escola Superior d’Art
Dramàtic, la seva primera
promoció d’una vintena
d’alumnes d’actors, dra-
maturgs i directors. Ahir
es van inaugurar oficial-
ment les noves sales d’as-
saig (en 300 metres qua-
drats que hi havia al soter-
rani de l’actual teatre del
número 23 del carrer Bai-
lèn). Funcionaran com a
fàbriques de creació amb
la voluntat d’atendre les
necessitats dels alumnes
però també d’altres pro-
jectes artístics. On sí que
es vol cuidar els exalum-
nes és en la companyia
Eòlia, que podrà regularit-
zar funcions a la sala.

Rosa Galindo ha bastit
una programació de peti-
tes propostes d’entre les
quals destaquen les recu-
peracions de Digue’m la
veritat (Grec, 2015), Ra-
gazzo, inspirat en el cas de
Carlo Guiliani a Gènova el
2001 (Nau Ivanow, 2015),
i La maternitat d’Elna
(Temporada Alta, 2008).
Però també es dóna l’opor-
tunitat a Punt de fuga (so-
bre l’extermini de la hu-
manitat per donar pas a
una nova societat), Dead
line (segons José Malagui-
lla: “Volem fer un pas més
en la improvisació amb
una estructura dramatúr-
gica”), La Sal (nou text po-
ètic i teatral d’Eva Hiber-
nia que s’estrenarà abans a
aquest Projecte Vaca) i la
revisió de les Cartes im-
pertinents de Capmany,
en unes entrevistes refor-
mulades avui per Marta
Montblant. El cartell de
Teatre Eòlia busca un “tea-
tre necessari”, en parau-
les de Rosa Galindo. ■

Eòlia, nova
fàbrica de
creació
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El centre impulsa els
seus alumnes amb la
companyia pròpia i
un cartell estable

Un detall de les instal·lacions renovades d’Eòlia, que ahir
es van inaugurar amb la festa del quinzè aniversari ■ EÒLIA


