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“Preferim la
imaginació”

Dino Ibáñez
‘CONSULTOR ESCÈNIC’

Un consultor escènic procura que una sala
sigui pràctica i alhora acollidora per als in-
tèrprets i el públic.
Molta gent pensa que la feina del consul-
tor escènic es limita a equipar un escena-
ri, però una altra tasca també important
consisteix a aconseguir que el nou teatre
sigui un lloc idoni per a l’ofici. On actors
i espectadors s’hi trobin confortables. No
és doncs una qüestió solament tècnica,
fem de pont entre l’arquitecte i les neces-
sitats de l’escena.
També us preocupeu del trànsit del públic
fins arribar a la sala, com és el vestíbul
ideal. O l’espai des d’on accedir als lavabos.
Aquestes parts depenen més de l’arquitec-
te. Tot i que sí que la nostra intenció és
que l’espectador se senti en un espai tea-
tral, només d’entrar a l’edifici. Passa com
al Lliure de Gràcia de Fabià Puigserver.
La tecnologia no para d’oferir millores. Un
teatre caldria remodelar-lo contínuament?
El teatre viu el mateix xuclador tecnolò-
gic de la societat. Fa poc més d’un segle
que l’electricitat ho va revolucionar tot.
Al segle XX van ser els aparells electrò-
nics; avui és la informàtica. El teatre a la
italiana va néixer juntament amb el des-
cobriment de la perspectiva central a la
pintura, fins arribar a mitjans segle XX,
en què l’escultura irromp a l’escenari, la
tridimensionalitat. Arrenca l’obsessió per
la il·luminació, per crear ambients.Cada
cop que el teatre és més fred, hi ha menys
pulsació humana i més tecnologia. El
teatre no pot pretendre aspirar a tots els
efectes del cinema. Només que falli qual-
sevol cosa, desapareix tot l’efecte. Quan
fas que un actor voli, tothom busca el
truc. És millor compartir la màgia de
creure que aquell personatge està volant.
El públic prefereix la imaginació a la tec-
nologia.
Va dissenyar la Sala Petita del TNC: tothom
vol anar a actuar-hi.
Érem un equip format i liderat per Mi-
chael Bantjes i per mi, però també hi van
jugar un paper important Lluís Cusó, Al-
bert Toda i Jordi Planas. Sense oblidar
l’arquitecte Lluís Moya. Els responsables
de Cultura ens van deixar les mans lliu-
res. Només hi havia la caixa buida. Ens

vam imaginar que tot fos transformable,
de fusta. Vam fer que les baranes de les
llotges fossin inclinades.
Per què?
Perquè fos més còmode recolzar-s’hi, però
també per evitar que els tècnics que sem-
pre hi acaben pujant a sobre no hi deixes-

sin la Coca-Cola! També vam muntar que
l’aire condicionat sortís des del terra i
molt lentament. Els actors no el senten. La
gent se sent confortable des dels peus. No
passa el mateix amb la Sala Gran, l’arqui-
tecte Bofill es va fer un embolic.
És molt crític amb el TNC.
Un teatre nacional ha de diferenciar el
propi dels altres. Sempre m’havia pre-
guntat per què Catalunya, amb tantes
companyies capdavanteres, tenia teatres
tant mal fets. Vaig entendre que era per-
què els arquitectes no en sabien i no hi
havia clients amb criteri. Havien desapa-
regut els productors de les sales!
El millor d’una sala és que hi habiti una
companyia?
Sens dubte, és l’ideal. Tenim exemples
pròxims, com el de La Perla29 a la Biblio-
teca de Catalunya. O el de Dagoll Dagom
i El Tricicle, al Victòria, entre d’altres. És
millor, perquè saben el que volen.
Explicaven l’equip del Tamayo i Tano Astia-
so que van convèncer el Lliure per habilitar
un muntacàrregues que reduís el temps de
trasllat de focus dels tècnics.
Segur, els meus col·legues madrilenys són
molt bons consultors. Compartim les
contradiccions del nostre ofici: per als ar-
quitectes i polítics, som teatreros, mentre
que per als actors, som enginyers. Sovint,
tenim la sensació que els únics que volem
fer un teatre som nosaltres. ❋

És un dels primers consultors
escènics de l’Estat espanyol.
Amb els seus col·legues José
Luís Tamayo i Cayetano Astasio,
van confluir les seves reflexions
(de les més filosòfiques a les
més pragmàtiques i
experimentades) en el llibre ’L’art
de l’escenotècnia. Com dissenyar
espais escènics d’excel·lència‘
(Gescènic, 2009). Es rebel·la per
les postures massa simplistes,
poc meditades, dels resultats
immediats. De parlar pausat i
frases que van arrelant a la
profunditat del pensament lligant
conceptes aparentment dispars,
l’empipa que els gestors siguin
incapaços de veure el
compromís de construir un espai
que ha de generar una comunitat
entre intèrprets i espectadors.
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Les baranes
de les
llotges de la
Sala Petita
són
inclinades
per evitar
que els
tècnics hi
posin la
Coca-Cola!

Ulleres penjant
Emocional de mena,
també insisteix
sovint a fer millores
tècniques. Es deixa
il·lusionar pels
projectes però no
abandona les
ulleres per afinar al
màxim. D. RUANO


