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L’IT té 103 anys d’història i vostè n’és
la primera directora. Estrany, no? 

És molt estrany el que passa amb les dones
en aquest país. És normal que ens coste molt
tindre espais de decisió. Si et fixes en els grans
teatres de Catalunya o en els festivals, no n'hi
ha cap que estiga dirigit per una dona. Però
estem disposades a trencar-ho ja.

Tampoc és habitual el seu origen
ebrenc.

Això no és extraordinari. A Barcelona hi ha
moltíssima gent del sud. Això és molt maco
d’una banda, però de l'altra potser vol dir que
hem d'emigrar i això ja no és tan bonic. Crec
que continua havent una Catalunya del nord
amb una riquesa molt concreta, amb uns mit-
jans en l'àmbit cultural potents, i continua ha-
vent un sud amb mancances a nivell cultural

bastant importants. Això fa que molta gent
del sud vinga a Barcelona, i fins i tot cap a Gi-
rona. Crec que encara no tenim resolt el tema
de l'equilibri territorial tant a nivell econòmic i
d'infraestructures com a nivell cultural.

També els passa amb els alumnes de
l’IT?

Sí. Aquí tenim molts alumnes del sud, però
gairebé cap torna al sud perquè no hi ha fae-
na. Jo crec que és un problema econòmic, de
molts anys; no parlo de 20, sinó de 100 o 200
de no donar-hi suport. Això ha fet que no hi
haja el rerefons cultural que hi podria haver. Hi
ha molta cultura, però és molt difícil desenvo-
lupar-la i posar-la a l'abast de tothom de ma-
nera clara.

Ni a Primària ni a Secundària es refor-
ça l’interès per la cultura. Noten aques-
tes mancances quan els alumnes arri-
ben a l’IT?

Molt. Amb això estem molt enrere de països
del nord, on l'art és una forma de conèixer el
món. No només es coneix a través de les ma-
temàtiques, la física, al literatura o la llengua;

el món també es coneix mitjançant l'art, com
una eina d'apropament a les persones, a l'és-
ser humà. Això no està per a res treballat en
els ensenyaments obligatoris i fa que els ado-
lescents tinguen grans mancances en aquesta
sensibilitat artística. D’altra banda, fa que la
població acabe tenint poca sensibilitat per ai-
xò perquè des de petits no ho gaudeixen.

Ara que està més en contacte amb els
representants polítics creu que això pot
canviar? 

Hi ha una sensibilització major pel tema de
les arts com a eina educativa. L'educació i la
cultura són un eix fonamental per vertebrar
un país. Un país és perquè té una educació
potent, perquè té una formació potent dels
seus ciutadans i perquè té una cultura potent
a la qual s’aboquen molts diners. Per desgrà-
cia no és el cas. Serem un país potent quan la
cultura i l'educació estiguen al nivell que han
d'estar. Són dos conceptes que vertebren tots
els altres àmbits. I això crec que encara no s'ha
entès. Ho hem de parlar moltes vegades per-
què qualle i perquè la gent ho exigisca. 

Què opina d’esdeveniments com el
Deltebre Dansa o el Litterarum de Móra
d’Ebre?

La dansa al sud aparentment no existia i, en
canvi, hi ha iniciatives en aquest sentit. És molt
fàcil des d'aquí, a Barcelona, dir que la gent
d'allà baix ha d'exigir que la cultura tinga un
espai, que ha de demanar festivals, espais lite-
raris, mostres, etc. És fàcil, és cert, però penso
que ho han de fer. Des d'aquí també ho hem
de promocionar. Som molta la gent que hem
nascut allà baix.

Estrena obra al Festival Grec. Què s’hi
podrà veure?

Al Grec i al [Teatre] Nacional. És un especta-
cle molt polític, creat a base de càpsules, sen-
se un continu dramàtic convencional. Parlem
del món contemporani, que és molt complex,
i per poder entendre'l cada vegada hem de
parlar-ne més al teatre. Al teatre, o parlem del
que ens passa o no sé si els clàssics serveixen
per a això. Hem de parlar més del que ens
passa ara. Es diu Estació Tèrminus i s'estrena el
2 de juliol. ■■ FOTO: DANI G.

Magda Puyo, directora de l’Institut del Teatre

“A les dones ens costa molt tindre espais de decisió”

L’entrevista Dani Gutiérrez

M agda Puyo, com a bo-
na filla de ferroviari,
va nàixer a Móra la

Nova. I no a qualsevol lloc. Ho
va fer a la mateixa estació, a les
cases que en aquella època
(1960) es donaven als treballa-
dors d'una de les estacions més
importants del país. Els seus pa-
res es van casar, les van estre-
nar i Magda Puyo hi va viure els
seus primers nou mesos. Aques-
ta actriu, directora de teatre,
dramaturga i professora és, des
de fa mig any, la màxima res-
ponsable de l'Institut del Teatre
(IT), la principal institució del
país per a la formació en el món
de l'actuació, la direcció, la dan-
sa i l'escenografia.


