
| Lleida | 29EL PUNT AVUI
DIUMENGE, 5 DE FEBRER DEL 2017

Llorenç Corbella Director d’Arts Escèniques de Lleida

CANVI · “Amb la Paeria assumint-ne directament la gestió, haurem de programar més espectacles i també hi podrem
posar-hi més activitats” OBJECTIU · “No es tracta de fer negoci, sinó de posar l’oferta teatral més interessant possible a
l’abast dels ciutadans” COORDINACIÓ · “La Llotja, l’Escorxador i l’Auditori han d’aconseguir generar confiança”

David Marín
LLEIDA

es del mes d’octubre
s’encarrega de la coor-
dinació de la programa-
ció dels espais escènics

de la Paeria: la Llotja, el Teatre
de l’Escorxador i l’Auditori En-
ric Granados. Ara encara pren-
drà més responsabilitat amb la
Llotja, ja que l’empresa conces-
sionària es retira i la Paeria es
farà càrrec totalment de la ges-
tió de l’equipament.

Com pot afectar el canvi de
gestió de la Llotja en la seva
programació?
El que pot suposar és que po-
drem programar més especta-
cles dels que ja tenim fins ara.
Tenim la programació feta fins
al mes de juny. La següent ja
l’haurem de preparar des de
l’Ajuntament, i no només farem
programació d’espectacles, sinó
que hem de crear més activitat.

Què vol dir, crear més activitat?
Allò és un espai molt gran. Tinc
ganes que la Llotja es pugui
acostar més a la gent de Lleida i
del territori. Que la gent se la
senti seva. Obrir portes, que hi
entri aire fresc. La Llotja no no-
més ha d’oferir espectacles pen-
sats per omplir les seves mil bu-
taques, sinó també propostes
diferents, també les més agosa-
rades o que busquin diferents
tipus de públic. Hi ha especta-
cles d’aquesta intenció que no
poden anar a l’Escorxador per-
què no hi caben. La Llotja tam-
bé ha de ser un espai per a
aquests. No passa res si portem
espectacles que només omplen
la meitat d’aforament però que
aporten coses diferents i inte-
ressants per al públic de Lleida.

Les dades de públic (24.507 es-
pectadors en 41 funcions el
2016) ja indiquen una ocupació
mitjana del 50%. Es va fer mas-
sa gran?
Si la xifra és així, només indica
que hi ha recorregut per créi-
xer. El que vull dir és que cal
acostar la Llotja a la gent, obrir-
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“Tinc ganes que hi entri
aire fresc, a la Llotja”

la a nous espectacles i activitats
i, a poc a poc, anirà creixent.

En bastants casos els especta-
cles de la Llotja de circuït co-
mercial són més cars que en al-
tres ciutats. Això canviarà?
Una part de la programació era
d’una empresa privada. Ara ai-
xò canviarà. La Fundació la
Llotja ara s’ho haurà de mirar

més. Des de ja, el que hem fet
des que hem arribat és ajustar
al màxim els preus. No es tracta
de fer negoci, sinó de posar
l’oferta teatral més interessant
a l’abast dels ciutadans.

Veurem ara teatre més agosa-
rat, en la programació dels es-
pais de Lleida?
Com a teatre públic que som,

hem d’assumir aquest risc. Hi
ha espectacles que atrauen un
gran públic, com els de Sara Va-
ras, però també apostarem per
d’altres com Danzad Malditos,
que sembla que costi més d’om-
plir però que sabem que apor-
ten qualitat, que han triomfat
en festivals i que han estat una
sorpresa en altres ciutats. Són
espectacles amb què, potser

d’entrada, no omplirem, però
que poden generar un públic en-
curiosit i que els faci descobrir
coses que no esperaven, i que la
gent vagi dient als seus amics
que el que ha vist en els espais
escènics de Lleida està molt bé.

El boca-orella és el millor màr-
queting?
Sí. Al capdavall un espai triomfa
perquè crea confiança, i és el
que hem de fer a Lleida. Vaig
viure els inicis del Teatre Lliure
de Barcelona. Després d’anar-hi
uns primers cops, en els se-
güents ja hi anava encara que
no conegués els actors, ni el di-
rector, ni l’obra. Només pel fet
que la feien al Lliure, ja m’inspi-

rava confiança. Hem d’aconse-
guir que el públic de la Llotja, a
l’Escorxador i a l’Auditori hi va-
gi perquè sap que trobarà pro-
postes en què pot confiar.

Els tres espais es feien la com-
petència, fins ara?
No ben bé. Però d’una manera
més coordinada i agrupant
l’oferta en un mateix programa,
l’acostarem millor als ciuta-
dans. Volem organitzar coses
més enllà d’aquests espais, al
carrer. Enguany en farem una
al riu i una altra aquí al pati de
l’Escorxador. Hi ha la influència
de Tàrrega, del teatre al carrer,
que funciona molt bé i ajuda a
difondre’l. També col·laborarem
d’alguna manera amb la Fira de
Tàrrega, ho estem estudiant. ■

Un home
de teatre.
Escenògraf nas-
cut a Vallfogona
de Riucorb, viu a
Tàrrega i ha es-
tat vinculat pro-
fessionalment a
les arts escèni-
ques. Ha estat el
director artístic
de la Fira de Tàr-
rega entre el
1984 i el 1985, i
del 2003 al
2006. Ha treba-
llat amb els prin-
cipals directors
del país: Mario
Gas, Joan Ollé,
Calixto Bieito,
Josep Munta-
nyès, entre
molts d’altres.
Ha estat reco-
negut amb dos
premis pel seu
treball com a es-
cenògraf: el Pre-
mi de la Crítica
de Barcelona
(1999) per Me-
sura per Mesura
(dir. de Calixte
Bieito) i el Premi
Max d’Esceno-
grafia (1998)
per Guys & Dolls
(dir. De Mario
Gas). El dos es-
pectacles, amb
producció del
Teatre Nacional
de Catalu-
nya. ■ SANTI

IGLESIAS

❝Al Lliure s’hi anava
perquè sabies que hi
trobaries el que vols.
Hem d’aconseguir el
mateix per a Lleida


