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● –Quines són les nove-
tats d’aquest curs?

–«Hem fet un gran es-
forç pel que fa a la difusió,
i destacaria també el
TACC (Taller Actiu de
Creació Col·lectiva), que
complementa el curs de
clown. Hi ha dos temes
que trobo molt engresca-
dors: la creació del depar-
tament de formació conti-
nuada, a càrrec de Teresa
Domingo, i el de Teatre
Socioeducatiu, a càrrec de
Ferran Joanmiquel, que fa
dos anys que funciona,
amb cursos de formació i
la creació d’una company-
ia, Kilalia, formada per ex-
alumnes que han muntat
dos petits espectacles de
teatre fòrum. Tenim també
com a objectiu potenciar la
col·laboració amb les
companyies de teatre ama-
teur, amb l’Agrupació
Teatral de les Comarques
Gironines (ATCG).»

–Què tenen a veure la
biodansa i el tai-txi amb
una escola de teatre?

–«El tai-txi és un art
oriental que treballa sobre
el punt de gravetat, la co-
ordinació, l’equilibri i la
concentració, aspectes que
també es treballen en tea-
tre. La biodansa té més re-
lació amb la teràpia d’au-
toconeixement que no pas
amb la dansa. Ens van pro-
posar fer-ho els caps de
setmana i ens va semblar
que era una font de recur-
sos complementària.»

–Recentment ha de-
clarat que la tasca de
l’escola no és muntar
obres de teatre, sinó for-
mar actors. Quin és l’ob-
jectiu real de l’escola?

–«Voldria matisar-ho.
És cert que l’objectiu prin-
cipal d’El Galliner no és
produir obres de teatre, si-
nó formar actors, però el
95 per cent de les classes
són pràctiques i hi ha tot
un seguit d’activitats com-
plementàries que tenen
l’objectiu comú que
l’alumne tingui l’oportu-
nitat de posar en pràctica,
davant del públic, el que
ha après. Ni El Galliner ni
cap escola que jo conegui
es dedica a produir obres
de teatre. A final de curs,
en els tallers, es mostren al

públic els coneixements
adquirits, però no és l’ob-
jectiu principal.»

–Però després de tot
un curs, s’espera veure
un muntatge acabat,
d’acord amb la màxima
que l’actor o l’actriu
com n’aprenen més és
actuant. O no és això?

–«Aquí no parlem mai
de muntatges acabats per-
què no és l’objectiu final,
sinó incidir sobre la inter-
pretació, que és el treball
de formació que es fa aquí.
Escenografia, il·luminació
i vestuari, per a nosaltres
són secundaris.»

–Però deslligar una
cosa de la resta, creu
que té gaire sentit?

–«Cal veure a quin tipus
de curs s’apunta l’alumne.
Si és el curs bàsic de teatre
per a adults o al graduat en
art dramàtic, que es divi-
deix en quatre cursos i dos
cicles. Els tres primers
cursos són el primer cicle,
i el quart any és el segon, i
consisteix en la producció
d’una obra de teatre. Quan
dic producció em referei-
xo a continuar impartint
classes, muntar una obra i,
paral·lelament, els alum-
nes assumeixen tots els as-
pectes d’una producció

que no són la interpreta-
ció, des de la venda de
l’espectacle, a l’esceno-
grafia, la il·luminació o el
vestuari, perquè conside-
rem que un alumne que
s’hi vulgui dedicar profes-
sionalment ha de tenir
unes nocions mínimes de
tots aquests aspectes.»

–El Galliner vol for-
mar una plantilla de do-
cents estable?

–«Volem tenir una plan-
tilla com més estable mi-
llor. Volem tenir els pro-
fessors que ens interessin
com més fidelitzats millor,
i això vol dir una estabili-
tat laboral tan àmplia com
sigui possible. Els llocs de
treball, però, depenen di-
rectament del nombre
d’alumnes que tinguem,
perquè estem parlant
d’una entitat sense ànim
de lucre que autofinança
dos terços del seu pressu-
post –aquest any és d’uns
300.000 euros– i la resta
ho posen les administra-
cions. Els nostres pressu-
postos són molt ajustats i
no sempre és possible ga-
rantir l’estabilitat econò-
mica als professors, però
la intenció és aquesta.»

–Això no va en contra
de l’esperit de la profes-

sió, fomentant l’acomo-
dament i la rutina?

–«El teatre pot semblar
un ofici molt especial, pe-
rò no hi ha cap gran dife-
rència amb qualsevol altre
ofici. El perill d’acomo-
dar-se hi és en tots els ofi-
cis. Hi ha professors que
són especialistes en deter-
minades matèries i cada
any imparteixen el mateix
programa, però n’hi ha
molts que fan rotació. A
més, com que treballem
amb matèria humana i una
cosa tan fràgil com els
egos i els sentiments de les
persones, no hi ha mai dos
cursos iguals, i això t’obli-
ga a buscar recursos per
aconseguir els objectius:
que els alumnes assimilin
els continguts.»

–Com interpreta les
crítiques a l’escola pro-
vinents d’alguns sectors
del teatre gironí?

–«El graduat en art dra-
màtic és si fa no fa l’equi-
valent a un cicle formatiu
de grau superior, 1.400 ho-
res de formació, que no
són les 3.600 de l’Institut
del Teatre; ara bé, puc ga-
rantir que els alumnes que
surten d’aquí, les 1.400
hores les han aprofitat ple-
nament i surten amb una

formació força completa.»
–Com està el procés

d’homologació dels es-
tudis teatrals?

–«A les beceroles. Des
de fa un parell de mesos
una comissió de l’Asso-
ciació Catalana d’Escoles
de Teatre (ACET) està tre-
ballant amb els tècnics del
Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat, es-
tudiant la viabilitat d’un tí-
tol homologat, que seria
l’equivalent a un cicle for-
matiu, però tot just estem
al començament i ja veu-
rem com acabarà tot ple-
gat. A diferència de la mú-
sica o la dansa, amb títols
públics i reconeguts de
grau mitjà, en teatre hi ha
un buit absolut i l’única ti-
tulació oficial és la llicen-
ciatura universitària, i
l’únic lloc on s’imparteix a
Catalunya és a l’Institut
del Teatre de Barcelona.»

–Caldria que l’Institut
tingués seu també a Gi-
rona, o n’hi ha prou ho-
mologant els estudis de
grau mitjà d’escoles pri-
vades?

–«L’oferta genera la de-
manda. Això passa a El
Galliner, però també a Fi-
gueres o a Banyoles, llocs
amb molta tradició teatral,
i a d’altres poblacions. Si
Girona ha fet una aposta
decidida pel teatre, amb
dos festivals de primera lí-
nia, i té un centre de crea-
ció d’arts escèniques, crec
que aquesta ambició s’ha
de mantenir en tots els ni-
vells de la cadena.»

–També va declarar
que les polítiques muni-
cipals no afavoreixen el
teatre amateur...

–«Vull matisar que no
he personalitzat mai amb
l’Ajuntament de Girona.
Dit això, crec que la clau
és seguir exemples com el
de Banyoles, amb una aula
municipal de teatre i po-
sant el màxim de facilitats
al grups de teatre amateur
per tal que puguin ense-
nyar els seus espectacles,
que crec que és un dels
problemes que té actual-
ment el teatre amateur: el
circuit s’ha reduït.»

–En el projecte de re-
forma de la Casa de
Cultura no hi ha una re-
serva d’espai expressa

per El Galliner. Com els
afecta?

–«Tots els que som a la
Casa de Cultura vivim en
situació de provisionalitat,
i nosaltres amb un plus
d’incertesa afegit. Em
consta però la bona predis-
posició de la Diputació i
l’Ajuntament per buscar-
nos un espai alternatiu
quan comencin les obres
de reforma.»

–Quina relació ha de
mantenir El Galliner
amb altres agents com el
Fitag, Temporada Alta
o El Canal?

–«Aquest any hem po-
tenciat la col·laboració
amb el Fitag i el balanç
que en faig és positiu. Res-
pecte d’El Canal, hi ha
d’haver relació directa pel
que fa a la formació conti-
nuada. Des de l’Associa-
ció Gironina de Teatre
(AGT) –entitat que gestio-
na El Galliner– estem en
contacte amb Salvador Su-
nyer per propiciar iniciati-
ves conjuntes, i el primer
exemple es podrà veure
per Temporada Alta, amb
el projecte El cos del
temps.»

–Tornant al departa-
ment de teatre socioedu-
catiu, quina és la seva
funció?

–«Es complementa amb
el de pedagogia teatral,
que arrenca aquest any.
Abans ja fèiem activitats
relacionades amb aquesta
àrea, com el curs de com
ensenyar teatre que fa anys
que s’imparteix, perquè
creiem que El Galliner ha
de donar un servei a la so-
cietat que ha d’anar més
enllà de la formació d’ac-
tors, i també hem d’incidir
en la formació de forma-
dors. La gent té preparació
com a actor o director, pe-
rò no la preparació peda-
gògica complementària
que li cal. Hem aconseguit
que moltes de les assigna-
tures siguin reconegudes
per la UdG i d’altres estan
reconegudes per Ensenya-
ment. L’objectiu és posar-
ho fàcil i estimular la gent
que es dedica a impartir
classes de teatre perquè
complementi la seva for-
mació, i també oferir més
eines als docents d’escoles
o instituts i altres àmbits.»

L’escola gironina de teatre afronta el curs 2008/2009 amb la previsió que tindrà uns 1.800 alumnes en els diferents cursos que organitza, ha
engegat els nous departaments de formació continuada i pedagogia teatral, i potenciarà el departament de teatre socieoeducatiu

«Puc garantir que els alumnes d’El Galliner
surten amb una formació força completa»

Quim Noguera. DIRECTOR DE L’ESCOLA TEATRAL EL GALLINER
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