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El Canal, potser més cone-
gut popularment com la
sèquia Monar, és una deri-
vació artificial del riu Ter
que havia permès generar
energia motriu per fer anar
les màquines de les facto-
ries de filats i teixits de la
Coma Cros, la Gassol i la
Marfà, a més de portar ai-
gua a les hortes. És per
aquest motiu que el nou
centre, del qual ahir es va
presentar la línia artística i
la programació per a la
temporada 2007/2008,
porta aquest nom. El Ca-
nal és un nou centre nacio-
nal de creació i de pro-
ducció escènica que s’in-
corpora a la xarxa de cen-
tres públics conjuntament
amb el TNC, el Teatre
Lliure, el Mercat de les
Flors i els centres d’arts
escèniques de Reus i de
Terrassa.

El director del centre,
Salvador Sunyer, que és
també el director artístic
de Temporada Alta, va ex-
plicar que els objectius del
centre són produir espec-
tacles de primera línia que
s’estrenaran a Salt o Giro-
na, però que després es pu-
guin veure a la resta de Ca-
talunya i, alguns, fora del
país, com ara Espanya,
França i altres llocs; esta-
blir vincles d’una certa es-
tabilitat amb alguns crea-
dors i companyies asso-
ciats al centre i esdevenir
lloc de treball per a noves
generacions de creadors
catalans i que aquests pu-
guin treballar al costat de
professionals de primera
línia en un mateix especta-
cle. Sunyer va dir que el

centre «s’especialitzarà en
teatre de text, sense bande-
jar altres gèneres i que,
normalment, els especta-
cles seran en català i, ex-
cepcionalment, en altres
llengües».

El director del centre va
anunciar que en els pro-
pers tres anys El Canal tin-
drà dues companyies asso-
ciades o residents, una que
ja té una trajectòria conso-
lidada, com és la valencia-

na Moma Teatre, dirigida
per Carles Alfaro, i una al-
tra que, tot i que jove, co-
mença a tenir una trajectò-
ria interessant, com és la
companyia barcelonina
Flyhard, dirigida per Jordi
Casanovas. Aquestes dues
companyies no estrenaran
espectacles en la tempora-
da presentada ahir, tot i
que n’hi portaran un ca-
dascuna que ja han estre-
nat, però sí que ho faran en

la següent. L’objectiu final
del director és aconseguir
que, una vegada la Coma
Cros hagi remodelat els
espais necessaris per ser
seu del centre, «creadors
d’aquí i de fora s’hi tan-
quin i treballin». Segons
Sunyer, el centre comença
amb «modèstia, però am-
bició», i aquesta és que El
Canal esdevingui un agent
fonamental en l’intent de
convertir l’àrea metropoli-

tana de Girona en «la capi-
tal de les arts escèniques
de l’euroregió de la Medi-
terrània». Per aconseguir-
ho, un altre dels agents im-
prescindibles i que ja fa
temps que ha obert camí és
Temporada Alta, un festi-
val amb el qual el centre hi
ha d’establir vincles molt
sòlids, ja que si el centre és
la branca de producció
pròpia i de coproduccions
del pol gironí especialitzat

en la creació, la difusió i la
investigació en les arts es-
cèniques, el festival és la
porta d’entrada de les pro-
postes internacionals més
interessants i dels crea-
dors, directors, teatres i
productores foranes que
marquen l’evolució de les
arts escèniques.

Respecte a altres centres
de la xarxa, Sunyer afirma
que El Canal ha de ser di-
ferent dels altres, i ha de
treballar per aconseguir
«un caràcter propi d’aquí a
sis, set o deu anys».

18.000 metres quadrats
Sunyer estava acompanyat
ahir de representants de to-
tes les administracions im-
plicades: Anna Falguera
(directora general de Co-
operació Cultural), Cristi-
na Alsina (alcaldessa acci-
dental de Girona), Iolanda
Pineda (alcaldessa de Salt)
i Roger Zamorano (ponent
de Cultura de la Diputa-
ció). Tots ells van remar-
car el compromís de les
administracions respecti-
ves amb el projecte i el
consens en aquest com-
promís, cosa que, segons
Falguera, demostra «la so-
lidesa del projecte» més
enllà de conjuntures polí-
tiques. Falguera va anun-
ciar que en els pressupos-
tos del 2008 ja s’hi reflec-
tirien les primeres partides
necessàries per a la remo-
delació dels espais de la
Coma Cros que necessita-
rà el centre, una obra que
s’haurà d’encaixar en el
pla director de rehabilita-
ció de la factoria, que té
uns 18.000 m².

El Canal obre comportes
El Centre d’Arts Escèniques de Salt i Girona comença la singladura amb quatre produccions amb la poesia com a pretext

Un detall de la Coma Cros, en una imatge d’arxiu./ MANEL LLADO

� El Centre d’Arts Escèniques de Salt i
Girona, El Canal, començarà la seva sin-
gladura aquesta tardor amb quatre pro-
duccions en què el fil conductor, el pre-

DANI CHICANO / Salt text, és la poesia. Els textos i en algun cas
la personalitat oculta de poetes com ara
Vicent Andrés Estellés, Octavio Paz, Joan
Brossa i Narcís Comadira serviran de ba-
se a directors com són Joan Ollé, Frederic

Amat, Carles Santos i Xavier Albertí per
muntar aquests espectacles, dos dels
quals s’estrenaran al desembre, en el Fes-
tival Temporada Alta, i els altres dos en
dates encara per determinar abans del

juny del 2008. Ahir es va presentar a la
Coma Cros de Salt, on tindrà la seu el cen-
tre, i amb representació de les administra-
cions implicades, la línia artística i la pro-
gramació per a la temporada 2007/2008.




