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D
eia Diderot que la llàgrima del 
comediant prové del cervell. 
Fins i tot en la seva desespera-
ció més fonda, en el seu escrui-

xidor desgavell, l’actor, aquell excels me-
diador de mons paral·lels, controla al de-
tall el flux de les seves emocions i és capaç 
de convertir en llàgrimes denses i versem-
blants l’estructura impàvida de la seva raó, 
en un exercici de múscul interpretatiu.  

Aquesta màxima diderotiana, filla d’un 
segle que aspirava a les llums del racioci-
ni, fins i tot quan aquest es vesteix de dis-
bauxa, pot aplicar-se també a tot el món 
del teatre, al qual aquest DiS del setembre 
dedica els seus nínxols. Fins i tot les infra-
estructures d’un univers que viu des de i 
per a les emocions s’ha de pensar i repen-
sar cada dia des de la fredor dels números, 
les estratègies, les persones encarregades 
de dirigir-ne els destins, actors, dramaturgs, 
directors d’equipaments culturals, teatres 
petits, mitjans i grans... Tota una xarxa de 
fonaments ben consolidats que posa la seva 
plataforma a disposició d’aquelles emoci-
ons, de l’art, que ha d’omplir els esperits 
que el contemplen.

Perquè tota aquesta infraestructura va 
forjant, al capdavall, la identitat d’una cul-
tura sencera, d’un país, i alhora n’és el re-
flex més fefaent. Lleida ha sofert moltes i 
agudes transformacions silencioses pel que 
fa al teatre, des de l’aparició d’iniciatives 
privades carregades d’interès en l’àmbit 
empresarial fins a la regeneració dels es-
pais que tradicionalment n’oferien, des de 
la tímida supervivència del Principal fins a 
la consolidació, tan discutida, de la Llotja 
com a receptor escènic, motor i al mateix 
temps anihilador implacable d’altres plata-
formes que estaven aparentment consolida-
des, com el desmantellament, a nivell pro-
fessional, del Teatre de l’Escorxador, que ha 
hagut de reinventar-se a partir d’una nova 
estètica i de noves dinàmiques, més a prop 
del teatre amateur i familiar que de les elits.

Resulta, doncs, un repte apassionant en-
carar les conjuntures actuals del teatre a 
Lleida, i des de Lleida, que en aquest nú-
mero alguns noms cabdals miren de desen-
tranyar i explicar, en diàleg entre si i amb 
les imatges de Xavier Santesmasses d’un 
fenomen tan nostre com és de la FiraTàr-
rega. Les conclusions que en traguem diran 
molt de nosaltres. A la llum de les seves 
ombres, en les ombres buscant al final del 
túnel la llum. ■

Llums i ombres
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Hàmlet: Que se’ls tracti bé, car són el compendi i la crònica breu 
del temps: després de la vostra mort us valdria més un mal 
epitafi, que una mala anomenada d’ells mentre visqueu 

Polònius: Els tractaré, mon senyor, segons mereixen

Aprendre a ensenyar, ensenyar a aprendre

P
el que fa a la formació l’any 1981 neix a Llei-
da l’Aula Municipal de Teatre, una escola que ha 
mantingut viva al llarg dels anys la pedagogia es-
cènica i que ara, l’any 2016 ja compta amb el Ci-

cle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació 
Teatral (CFGS), una titulació atorgada per la Generalitat 
de Catalunya. 

El meritoriatge fet en diverses companyies teatrals era, 
fins a l’arribada de l’Aula de Teatre, l’única possible “for-
mació” escènica. 

És significatiu aquest canvi de model en l’àmbit de la 
formació, i ho és no només per la formació, sinó que amb 
el temps ha esdevingut cabdal en l’àmbit de la producció 
i l’exhibició.

També el Seminari d’Escriptura i Dramatúrgia Escènica 
organitzat per la UdL ha convidat els darrers anys els crea-
dors a compartir la seva experiència creativa en un format 
de xerrada conferència que també ha atansat mirades i llen-
guatges al coneixement i la formació escènica.

Un altre punt de referència ha estat InCursió Pro, a June-
da, uns workshops, uns cursos intensius d’arts escèniques 
que s’han celebrat en 6 edicions (2011-2015) al voltant de 
la primera setmana de juliol i que s’han especialitzat en la 
formació en l’àmbit de la investigació escènica i del procés 
creatiu. A aquest projecte se li ha sumat en els dos darrers 
anys InCursió Social, un projecte singular i experimental 
que incideix en els col·lectius vulnerables, persones de la 
3a edat i discapacitats de les comarques de les Garrigues, 
de l’Urgell, del Pla d’Urgell...

Impulsat conjuntament per FiraTàrrega i la Universitat 
de Lleida neix el Postgrau de Creació en Arts de Carrer, 
una iniciativa pedagògica pionera en l’àmbit internacional 
i que té la finalitat de formar professionals de la creació a 
l’espai públic. Hem pogut comprovar com després d’aques-
ta formació alguns creadors han presentat les seves peces 
artístiques en el marc del mateix festival de Tàrrega o bé 
en altres programacions.

La formació, doncs, repercuteix de manera directa en la 
creació escènica obrint i ampliant la mirada de l’artista i 
facilitant l’intercanvi de codis i la creació de llenguatges.

Per ampliar aquesta oferta formativa ens convindria, ara, 
tenir un Grau Universitari en Arts Escèniques i Gestió d’Es-
pectacles, aplicat i al servei dels professionals de la crea-
ció, la producció i la gestió escènica, escènica i també dels 
Teatres i Festivals.

Una mirada  
a la vida escènica lleidatana

Margarida Troguet i Taull 
GESTORA CULTURAL

Nascuda a Senet, Alta Ribagorça. Ha estat durant molts 
anys directora del Teatre de l’Escorxador. Gaudeix d’un gran 

prestigi com a gestora cultural

JOSEP M. MAYA

XAVIER SANTESMASSES

Si ho pots imaginar ho pots fer

S
ovint ens preguntem quin és l’ADN de la creació 
escènica de les Terres de Lleida i, per què hi ha tan-
tes companyies que gaudeixen de reconeixement i 
prestigi.

La resposta segurament es imputable a la formació i a 
l’exhibició (Programació Cavall Fort, Fira de Titelles i Fira 
Tàrrega). 

Des de mitjans dels anys 80 s’han anat creant companyi-
es que han consolidat un sector molt viu i que excel·leix 
creativament. D’una banda totes les que creen espectacles 
per a públics familiars i de l’altra les companyies que tre-
ballen el teatre de carrer. S’ha creat marca, tant és així que 
l’Associació de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya, 
TTPCat, té la seva seu a Lleida, i 9 de les 39 companyies 
que formen aquesta associació són lleidatanes. Així ma-
teix ha nascut Ponent Street, una plataforma creada per 3 
companyies lleidatanes amb molta presència internacio-
nal i que busquen sostenibilitat i suport per les seves gires 
internacionals.
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Parlem, doncs, d’una quinzena llarga de companyi-
es, de Cervera, Tàrrega, Bellpuig, Lleida o les Avellanes... 
que d’una banda sostenen infraestructures empresarials 
importants, i de l’altra exporten “productes artístics”, pe-
ces escèniques que situen Lleida en el mapa de la creació 
escènica de Catalunya i de l’estat espanyol. Sense anar 
més lluny aquest any hem gaudit a Fira Tàrrega de dues 
noves companyies lleidatanes que han cridat l’atenció de 
molts programadors nacionals i internacionals.

Els ambaixadors culturals de les Terres de Lleida són, 
ara per ara, els creadors d’aquestes companyies.

Ens manca, però, trobar presència i excel·lència en al-
tres disciplines escènqiues; el teatre per a adults, la dansa, 
el circ... llenguatges escènics on no hem assolit cap tipus 
de rellevància. 

Esperem que les noves companyies, les que han be-
gut escènicament de programacions com l’Escorxadijous 
al Teatre Municipal de l’Escorxador, puguin obrir altres 
camins en la creació. De fet es comença a veure aques-
ta nova mirada artística en algunes de les companyies 
lleidatanes que en aquests darrers anys han participat 
en diversos festivals de Catalunya i de la resta de l’estat.

No podem oblidar, de cap manera, el teatre aficionat, 
el teatre comunitari. A la ciutat de Lleida la presència i 
continuïtat de la Mostra d’Arts Escèniques ha permès 
combinar la presència de companyies històriques amb 
recorreguts brillants i noves formacions que fan ja les 
primeres passes en aquest escenari. A totes les ciutats i 
pobles de les comarques de Lleida hi trobem companyi-
es i grups de teatre que mantenen viva la vida escènica 
de la ciutat. 

Convindria, també, trobar més suports; fer que les po-
lítiques culturals municipals i les del govern fossin més 

esplèndides i més agosarades amb la recerca, la creació i 
la producció escènica. Invertir en cultura no és mai una 
despesa.

Posem-ho a l’aparador, que ho vegi tothom

T
ornem a l’any 1981, al mes de setembre neix 
a Tàrrega el primer gran aparador. “Trifulques 
de teatre. Xim xim al carrer”, així es va dir la 
primera edició del que avui coneixem com Fira-

Tàrrega. Aquest és l’aparador que dóna el tret de sortida 
a la Temporada escènica de Catalunya, l’aparador que 
situa Tàrrega i Lleida al mapa dels festivals més impor-
tants del sud d’Europa, el festival que dóna la mà tam-
bé, a la creació escènica d’Amèrica del Sud. Una fira 
mercat, un festival i una festa que porta, durant qua-
tre dies, a la ciutat de l’Urgell professionals d’arreu del 
món. Aquest any ha estat la 36a edició d’aquesta fira 
que ha deixat un nivell molt alt de propostes artístiques 
de qualitat.

Un aparador especialitzat és la Fira de Titelles de Lleida 
(1990), que cada mes de maig omple els carrers i places 
de Lleida amb artistes nacionals i internacionals. Hem 
pogut veure en aquests anys el creixent nombre de com-
panyies dedicades a l’art dels titelles i a l’evolució de 
les tendències estètiques. És fàcil, també, veure com les 
companyies lleidatanes han adoptat els titelles i la mani-
pulació d’objectes per a les seves creacions.

L’any 2008, a les Valls d’Àneu, a Esterri naixia Esba-
iola’t, un festival de teatre al carrer per a tots els públics. 
Un festival que any rere any ha anat consolidant una 
programació i uns espectadors que omplen els carrers i 
places d’Esterri.

Darrerament els festivals han tingut una expansió sig-

nificativa, molt pobles i ciutats creen esdeveniments sin-
gulars al voltant d’un àmbit cultural. Les arts escèniques 
i la música acostumen a ser-ne els protagonistes.

Hem parlat dels “moments extraordinaris”, dels festi-
vals, i n’hem citat alguns, però hem de referenciar allò que 
té a veure amb la vida quotidiana, amb el dia a dia, amb 
les programacions regulars dels teatres i sales municipals 
públiques i privades. Em resistiré a parlar del concepte 
“programació estable”... hem d’entendre que totes les 
programacions tenen la voluntat de ser estables.

Podem considerar que cap a finals dels anys vuitanta 
i durant tots els anys noranta les ciutats de Lleida arren-
quen amb programacions municipals de teatre i dansa, 
però és d’ençà de l’any 1997 que s’inaugura el Teatre 
Municipal de Balaguer que podem començar a parlar de 
nous equipaments escènics o d’equipaments escènics re-
habilitats. Uns equipaments que avui el Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM) del govern 
de Catalunya té estandarditzats i categoritzats. 

Si sumem la programació del Teatre de La Lira de 
Tremp, del Teatre de la Passió de Cervera, del Teatre Ate-
neu de Tàrrega, del Teatre l’Amistat de Mollerussa, del 
Teatre Foment de Juneda, del Teatre Municipal de l’Es-
corxador de Lleida, del Teatre de La Llotja de Lleida, i 
d’altres de freqüència d’exhibició més reduïda ens ado-
narem que encara no arribem als mínims que compleix 
qualsevol ciutat del sud de França per exemple, tampoc 
ho assolim quan comparem els pressupostos, els equips 
de gestió, els espectadors... 

Hem d’anar més enllà de “calendaritzar” espectacles, 
hem de mirar cap a Europa, veure quines són les sinergi-
es que creen els teatres públics amb els espectadors i els 
creadors. Com i per què es fa la mediació entre artista i 

FIRATÀRREGA | BALANÇ |  TEATRE AL CARRER  | ESPAIS PÚBLICS | CIUTATS |

R
ecuerdo que las primeras veces fueron los do-
mingos del ciclo de teatro infantil Cavall Fort 
con mis primas. Era tan pequeña que la butaca 
roja del teatro principal se plegaba por mi peso 

insuficiente y me doblaba el cuerpo como una hoja de 
papel. Aunque parece ser que poco me importaba la ex-
traña postura, porque siempre quería volver. Recuerdo 
sentir idéntico asombro cuando en el colegio me lleva-
ron a la Fira de Titelles o cuando años más tarde fui a la 
Fira de Tàrrega. Y poco antes de irme de Lleida, recuer-
do haber asistido a las muestras de cine de animación 
y de cine latinoamericano. Para mí, inundada aquellos 
años por esa sofocante energía juvenil que tanto ansi-
aba vivir en una ciudad grande donde hubiera mucho 
ruido, mucha gente, muchas luces y calles para perderse, 
mi ciudad –que creía tan aburrida, tan silenciosa y tan 

cercada de horizonte y de tierra, tan conocida y reco-
nocida– aparecía transformada de repente en un lugar 
excitante, lleno de increíbles volúmenes nuevos. Tienen 
mérito –muchísimo  – los festivales que toman como es-
cenario ciudades pequeñas, alejadas del centro, del bu-
llicio. Y ventajas –muchísimas– porque se convierten en 
ventanas al mundo para sus habitantes o en conexiones 
dentro de mapas de por sí abstractos. El lugar donde se 
desarrollan son como los genes de un festival y, por ello, 
son innegociables. Si voy a la esencia de las claves de 
cómo organizar un festival, advierto que la primera es 
entender ese lugar y dibujar su paisaje. Después viene 
el tiempo, el momento preciso en el que transcurre y al 
que el festival debe someterse; escuchando sus sonidos, 
atentísimo a sus imposiciones. Con el binomio espa-
cio-tiempo resuelto creo, sinceramente, que un festival 

significa crear un espacio de encuentro y desaceleración 
que nos permita –a todos– repensar el mundo y nuestra 
manera de estar en él. Crear un marco para intervenir 
el transcurso ininterrumpido del tiempo cotidiano, dete-
nernos y fijar nuestra mirada –la de todos– en los aspec-
tos de nuestra realidad, tan discordante. Un festival pue-
de ser algo tan inocente como eso pero, al mismo tiem-
po, entraña sus peligros. Y eso debería hacernos pensar 
por qué cada vez hay menos festivales, por qué en estos 
tiempos líquidos de los que habla el gran sociólogo Zyg-
munt Bauman, donde solo interesa la inmediatez, van 
desapareciendo, casi sin que nadie se dé cuenta, estos 
territorios libres desde los cuales tratamos de otear las 
sombras entre las cegadoras luces de colores. Y más allá 
del contenido –importantísimo para la promoción de 
artistas, para el descubrimiento de nuevas voces, para 

Mi manera de pensar un festival
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