
Ei, professors, deixeu els nanos en pau!
Oriol Puig Taulé  •  original
Els actes institucionals d’inauguració de curs solen tenir lloc uns dies després de l’inici efectiu
de les classes. Aquest és el cas de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, que
aquest dilluns ha celebrat l’acte inaugural del curs 2019-2020. El Teatre Ovidi Montllor  era ple
de gom a gom d’estudiants, professors i treballadors de la institució. Un cop finalitzat l’acte,
l’atri de l’IT ha sigut el marc on ha tingut lloc un piscolabis i un concert molt revelador.

La inauguració del curs 2019-2020 de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

Molta gent jove a la platea. Miracle? No pas, som a l’Institut del Teatre. De sobte, fosc general,
silenci expectant i l’escenari s’il·lumina amb l’espectacular formació de ballarins i cadires que
obre la peça Whim. Es tracta d’una coreografia d’Alexander Ekman interpretada per la
companyia IT Dansa, acompanyats d’alguns dels alumnes més joves del Conservatori
Professional de Dansa. Moviment, humor, Antonio Vivaldi  i paraula (“Si vam començar el curs
el 2 de setembre per què fem això el 7 d’octubre?”), van obrir un acte en què la dansa seria
una de les grans protagonistes. A continuació, van pujar a l’escenari Magda Puyo, directora de
l’Institut del Teatre, i Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona. La primera va
agrair, en primer lloc, i va interpel·lar directament a la platea a tots els integrants de l’Escola
Superior de Tècniques de l’Art de l’Espectacle (ESTAE), l’Escola Superior d’Art Dramàtic
(ESAD), el Conservatori Superior de Dansa (CSD) i el Conservatori Professional de Dansa
(CPD), l’escola integrada de dansa amb ESO i Batxillerat. Sense oblidar-se del Centre de
Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) i tots els treballadors de la casa. També
va explicar que al final de l’acte tindria lloc un concert del Col·lectiu d’instrumentistes de l’IT,
amb una selecció de cançons de Pink Floyd  (“Vosaltres sou molt joves, estic segura que la
majoria no els coneixereu”, va dir Puyo amb un somriure).
El discurs de Puyo, oradora convincent i bregada en mil batalles, va contenir paraules com ara
“oasi” i “privilegi”, una manera com una altra d’informar els nous alumnes sobre la sort que
suposa disposar d’un equipament com l’Institut del Teatre, però també va parlar de conceptes
com “mirada crítica”, “col·laboració” i “transgressió”. La directora va citar Maria Aurèlia Capmany
(“Escriure no és més que buscar a les palpentes el món real”) i va reivindicar les arts
escèniques com un lloc on confrontació amb els reptes i les contradiccions d’una societat
compromesa. Des del fet local al més universal (com Salvador Dalí o Francesc Pujols), Magda
Puyo vol que els estudiants de l’IT transformin, millorin i desconcertin el món, i creu en
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l’impacte que pot provocar un espectacle familiar, una actuació de dansa al carrer o una funció
feta a la presó. La directora de l’IT va parlar de cinc conceptes, manllevats del dramaturg italià
Dario Fo: compromís, desig, qüestionament del saber, trampolí cap al coneixement i
(reivindicació de) la bogeria. Els artistes, els inventors i els exploradors d’idees són els que
poden canviar les regles del joc. Puyo va concloure el seu discurs demanant als alumnes que
siguin “feliços i honestos”, i que li ensenyin (a ella i a tot el professorat) com ha de ser el món
del futur. “Nosaltres també tenim moltes coses per aprendre”. Aplaudiments generosos a platea.
A continuació, Núria Marín  va fer el típic discurs de polític, sobretot quan es toca la cultura: va
parlar de necessitat i excel·lència, va citar els 106 anys d’història de l’Institut del Teatre i va
demanar que la institució ajudi a crear nous públics. Marín va parlar de la plaça Margarida
Xirgu com “la plaça major de la cultura” (en referència a les seves tres i il·lustres institucions
veïnes) i va fer una crida a l’entesa i al diàleg. És força desconcertant que, sent com és
l’Institut del Teatre una de les perles de la Diputació de Barcelona (juntament amb la xarxa de
biblioteques), els seus assessors o qui convingui no li haguessin escrit un discurs com cal a la
presidenta. Després de Puyo, a més, les seves paraules van quedar com un dels tants
discursos-comodins que tants consellers, regidors o diputats fan, el dia que toca parlar de
cultura.

Actuació dels alumnes de dansa a la inauguració del curs 2019-2020 de l’Institut del Teatre.

L’acte va prosseguir amb tres actuacions més d’alumnes del Conservatori de Dansa: Delirium,
una peça de dansa espanyola (castanyoles i faldilles color albergínia); Bach, un solo i final de
carrera d’Almudena Pardo i, finalment, Inside, una coreografia grupal de dansa contemporània.
Tot i l’excel·lent nivell de totes les actuacions que vam veure, no puc deixar de preguntar-me
on eren representades totes les altres disciplines que conflueixen a l’Institut del Teatre, des de
l’escenografia al teatre musical, passant per la il·luminació o el gest. El fet que les peces
triades fossin les de dansa va convertir l’acte en una mena de gala. Ja m’enteneu: la dansa és
molt més que un entreteniment per passar d’un discurs a un altre. Si l’Institut del Teatre vol
vendre’s com una institució polifacètica i transgressora, un acte com aquest és ideal per treure
pit i mostrar el nivell dels creadors que passen per les seves aules. Finalment, va aparèixer
l’actor Lluís Soler  i, amb l’única ajuda d’una cadira i les seves paraules, va fer emmudir tota la
platea. En una dramatúrgia molt ben filada, l’actor manlleuenc va dir textos de Salvat-Papasseit,
Sagarra, Foix, Vinyoli  o Brossa, sense faristol, papers ni inútils transicions entre un text i l’altre.
Potser l’única pega va ser el llarguíssim fragment de Canigó  que ens va recitar, de forma
excel·lent (d’això no n’hi ha cap dubte), i que va fer que Mossèn Cinto  acabés convertint-se en
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el gran protagonista d’aquest fragment de l’acte. Tots nosaltres, espectadors, vam agrair molt
més un poema satíric de Sagarra (“El senyor Pere Rahola, / nou ministre de la Marina, /
decreta que a la titola / se l’anomeni sardina”) o un altre de Joan Brossa sobre el seu cognom
(“Trobo el planeta molt interessant”).
A la sortida, sota el sol de l’atri de l’Institut del Teatre, ens esperaven les copes de cava,
refrescos i sucs. Patates xips i barreja de fruits secs, quasi com en una festa d’aniversari
infantil. En un moment donat del concert dedicat a Pink Floyd, el Col·lectiu d’instrumentistes de
l’IT (tots pianistes, segons em va xivar  el seu coordinador Rafel Plana) van interpretar “Another
brick in the wall”, i alguns professors van córrer a ballar, encantats. “L’educació entesa com
una fàbrica d’alumnes clonats i com una institució de poder, a la cançó dels britànics, servia
de banda sonora per tancar aquest acte. Justícia poètica. “Hey, teachers, leave them kids
alone!”.

Concert del Col·lectiu d’Instrumentistes de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
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https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U

