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Entrevista:Salvador Sunyer EldirectordelCentred’ArtsEscèniques
deSalt/Gironaapostaper ladramatúrgiacatalana iel teatre internacional

“Volemserlacapital
escènicadel’Euroregió”

Andreu Gomila
BARCELONA

El proper desembre començarà a
funcionar El Canal, el nou Centre
d’Arts Escèniques de Salt/Girona.
El seu director serà Salvador Su-
nyer, l’home que ha convertit el
Temporada Alta en, potser, el mi-
llor festival teatral del país i, alho-
ra, les dues ciutats del Gironès en
un pol dramàtic de primer ordre.
Tot plegat fa molt bona olor.

Què hi guanya el teatre del país
amb l’obertura d’El Canal?
No t’ho sabré dir fins d’aquí a uns
anys. De tota manera, tal com està
el teatre públic català, hi ha una co-
sa que està molt bé: hi ha dos mons-
tres, el TNC i el Lliure, i hi ha altres
teatres amb vocació de centralitat.
És important que a la llarga tots
aquests teatres tinguin una certa
personalitat. No té sentit anar fent
clònics del TNC i del Lliure.

Quina serà la línia d’El Canal?
Ens especialitzarem en teatre de
text i dues coses més: d’una banda
voldria que fos un lloc de treball
amb la gent nova que surt, amb els
actors i els directors més consoli-
dats del país. I, per altra banda,
quan estiguem en ple funciona-
ment, voldria que El Canal fos un
lloc en què treballin conjuntament
creadors d’aquí i de fora. No hi ha
cap altre teatre –públic o privat–

que ho faci. No és fàcil, però ens en
sortirem. No hem d’oblidar que El
Canal no és un bolet que apareix en
una zona geogràfica, sinó que surt
en un lloc on ja hi ha una cosa, que
és el Temporada Alta. Del que es
tracta, sent una mica ambiciosos,
és d’intentar ser d’aquí a vuit o deu
anys la capital escènica de la zona
Euromediterrània.

Què no s’està fent a Barcelona que
es podrà fer a Salt/Girona?
Tenim l’avantatge de no patir la
pressió del TNC o el Lliure, i que

milions d’euros. N’hi haurà prou?
D’entrada ja està bé. Si l’espai es
consolida, tanmateix, els diners
creixen. El Temporada Alta, el pri-
mer any tenia 6.000 euros, i aquest
any arriba als 2 milions. Es tracta
d’anar fent i que a la gent li sembli
que les coses tenen un cert sentit.

La seva direcció, serà molt perso-
nalista?
Intentaré de no fer encàrrecs.

Passem al Temporada Alta, que
també dirigeix. ¿Ja és el principal
festival de teatre de Catalunya?
No ho sé. Hi ha el Temporada Alta
i el Grec. Són molt diferents.

Vol dir?
És important que tots dos ajudin en
la producció d’aquí, si no l’haurem
ben cardada. D’altra banda, sort
que el Lliure porta coses de fora...
Catalunya s’ha de començar a
mirar com una ciutat, no com un
país. Un espai com el de Girona per-
met una cosa que no permet Barce-
lona: a les grans ciutats els festivals
queden diluïts, com passa a París.

Però a Berlín això no passa.
Nosaltres tenim un perfil molt pro-
pi. El proper pas és gaudir de més
ressò internacional i ajudar a por-
tar coses d’aquí a fora. Si la gent
veu un Santos al costat de grans
noms internacionals, és més fàcil
que en Santos volti món. ■

partirem d’un espai que ja té, grà-
cies al Temporada Alta, un públic.

¿Hi ha prou massa crítica per man-
tenir un projecte tan ambiciós?
D’entrada buscarem ser un centre
de producció que esdevingui de se-
guida un centre de creació. He de-
manat un espai que no sigui una
sala d’exhibició, on s’hi podran ins-
tal·lar les companyies associades:
MOMA Teatre, de Carles Alfaro, i
Flyhard, de Jordi Casanovas.
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Salvador Sunyer transformarà l’antiga fàbrica Coma Cros de Salt en un laboratori de creació ■ EDDY KELELE / CLICK ART FOTO

Poesia escènica
Estellés, Octavio Paz,
Brossa i Albertí
obriran la temporada

“La programació d’aquest primer any
és heavy”, diu Sunyer. I té força raó.
El Canal començarà a funcionar pú-
blicament el proper 6 de desembre
amb tota una declaració d’intenci-
ons: l’obra Coral romput, de Vicent
Andrés Estellés, amb música de Toti
Soler, direcció de Joan Ollé i interpre-
tació de Joan Anguera, Pere Arqui-
llué i Eduard Fernández. Es farà al Te-
atre Municipal de Girona. L’endemà,
a Salt, serà el torn de Blanco, una

obra d’Octavio Paz que viurà la seva
première mundial a Salt. La dirigirà
Frederic Amat, la música serà de
Pascal Comelade i la interpretació
anirà a càrrec de Mario Gas, Lluís
Homar i Paco Ibáñez. Dos especta-
cles que demostren que Sunyer pica
ben alt. Més tard vindrà el muntatge
de Carles Santos sobre Brossa i un
altre de Xavier Albertí, amb textos de
Narcís Comadira, sobre el patrimoni
musical català. “Tenim l’avantatge de
tenir un públic a qui li agrada el risc i
s’ho menja, un entorn que ens ho fa-
cilita, i som un centre molt petit, que
ens permetrà coproduir amb el TNC i
el Lliure”, afirma Sunyer.
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CAMPRODON
● Nit, Foment del Montgrí.

GRANOLLERS
● 18.30 h, pl. de la Porxada,

cobla Jovenívola de Sabadell.

MANLLEU
● 22 h, Lluïsos de Taradell.

OLOT
● 22 h, pl. de Catalunya, cobla
Vila de la Jonquera.

PALAFRUGELL
● 22 h, pl. Nova, cobles Cada-
qués i La Bisbal Jove.

SILS
● 22 h, cobla Ciutat de Girona.

DISSABTE 1
AGRAMUNT
● 20 h, Jovenívola d’Agramunt.

BANYOLES
● Tarda, La Farga, cobla La

Principal de Porqueres.

GRANOLLERS
● 18.30 h, pl de les Olles, cobla
Sant Jordi- Ciutat de Barcelona.

LLEIDA
● 22.30 h, pl. de Ricard Vinyes,
Bellpuig cobla.

LLORET DE MAR
● 22.30 h, pl. de la Vila, cobla
Foment del Montgrí.

MARTORELLES
● 22 h, Masia de Carrancà, Jove-
nívola de Sabadell, Mediterrània
i St. Jordi-Ciutat de BCN (aplec).

PREMIÀ DE MAR
● 22 h, pl. Aj., Ciutat de Terras-
sa, Premià i Marinada (aplec).

TORREDEMBARRA
● 19 h,Pl. M. Boronat, Reus Jove.

DIUMENGE 2
BARCELONA
● 12 h, pla Catadral, c. Popular.

BERGA
● 12 i 17.30 h,pl. Viladomat, Ciu-
tat de Manresa, Ciutat de Terras-
sa i Lluïsos de Taradell (aplec).

CALELLA
● 19.30 h, pg., c. Mediterrània.

L’ESCALA
● Matí, Església; tarda i nit, pl.
Sardana, Principal de l’Escala.

MATARÓ
● 11.30 h, Marinada i 16.30, c.
Sabadell, Can Bruguera (aplec).

MOLINS DE REI
● 19 h, pl. de Catalunya, cobla
Ciutat de Cornellà.

PALAMÓS
● 19 h, pg. del Mar, Marinada.

SANT ANDREU DE LA BARCA
● 12.30 h, pl. de la Font de la
Roca, cobla Mediterrània.

Agendade
Sardanes
Òscar Igual




