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Què passaria si no hi hagués programador
en la tria d’una cartellera?
Hi ha diferents tipus de programadors,
aquells amb una dedicació plena a aques-
ta tasca i uns altres que alternen aquesta
responsabilitat amb feines de tècnic de
cultura, que en ajuntaments petits vol dir
fer una mica de tot. De tota manera, pen-
so que el programador, a part d’una certa
formació i criteri teatral, és bo que pugui
veure com més espectacles millor.
Fer una tria vol dir arraconar propostes, es-
tablir una mena de censura... o no?
No, de cap manera, encara que evident-
ment estem en un mercat d’oferta i de-
manda, com a programador vas als tea-
tres per veure el que no s’ha de progra-
mar. El resultat d’això són unes progra-
macions seleccionades en funció sempre
de la qualitat, i cercant un equilibri, en
ocasions molt difícil, entre aquesta i la
comercialitat, la censura no ha de ser
mai, doncs, per la temàtica.
O sigui, que hi ha d’haver de tot una mica.
Un teatre de Barcelona pot tenir un tipus
de programació potser més coherent,
amb un tipus de públic concret i fidelit-
zat. Saps el que pots trobar a la Sala Bec-
kett o a La Seca. En un teatre municipal
hi ha d’haver de tot, no es pot limitar a
un cartell elitista. Hi ha d’haver un treball
per fidelitzar un públic més ampli. Els
programadors municipals saben que el
repertori ha de tenir una certa comercia-
litat, però a la vegada també aportar a la
programació allò que potser fuig dels
grans noms de cartell, però amb una qua-
litat que mereix ser vista, i en això es no-
tarà el bon fer d’un programador.
Parlant de política, la Diputació de Barcelo-
na ha celebrat 20 anys del programa Anem
al Teatre. Hi han passat prop de dos milions
d’espectadors.
Fa 40 anys que vaig començar a progra-
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mar per a públic familiar amb el Movi-
ment Rialles i, més tard, amb la Fundació
Xarxa. Aquestes entitats sense ànim de
lucre, amb totes les seves possibles im-
perfeccions, formades per voluntaris, van
cobrir en el seu inici unes mancances de
teatre familiar en català, i més tard van
consolidar una programació estable en
més de setanta poblacions del nostre
país. El teatre per les escoles va néixer
més tard i a través d’empreses privades,
que, si bé, com amb tot, hi ha excepcions
molt dignes, en general estaven més en-
focades a ser un negoci, que no pas a pre-
tendre generar cultura als infants. És per
això que la Diputació de Barcelona, cons-
cient d’aquesta problemàtica, va plantejar
la necessitat d’implicar Ajuntament i es-
coles per crear un programa que garantís
uns espectacles de qualitat, triats en fun-
ció dels diferents cicles escolars.
Què s’ha aconseguit amb aquest Anem al
Teatre? Amb 20 anys ja es pot exigir algun
resultat, no?
El mèrit és aconseguir que vagin al teatre
infants que, per raons culturals, econò-
miques o familiars, no hi anirien mai,
que els hi agradi el que troben, i que els
hi agradi tant que tinguin ganes de tor-
nar-hi més endavant, sigui amb l’escola,
la família i en el seu moment com una
opció personal absolutament lliure. Si
que és veritat que avui dia (al marge de
les campanyes escolars) perdem molt
aviat l’espectador infantil i no es recupera
fins molt més tard, l’esperança és que
quedi un pòsit que permeti aconseguir
un retorn més endavant. I que els tornem
a trobar, sols o acompanyats, al teatre.
Ara es compensa la pèrdua del públic dels
10 anys fent accions per a les criatures de
0 a 3 anys...
Sí, jo en principi tinc els meus dubtes de
tot això i no en sóc gaire partidari (no hi
cabem, de tants cotxets, al vestíbul), la
veritat és que la nostra societat ha canviat
molt en aquests anys, i ara els pares tenen
un cert neguit per “presentar en societat”
els seu fillets, potser amb l’afany de recu-
perar temps perdut. Aquests espectacles
generen sensacions boniques entre pares
i fills, és veritat, però també es poden
aconseguir plegats escoltant una bona
partitura clàssica o en un passeig pel
bosc. De tota manera, és una impressió
meva, amb la qual no voldria qüestionar
la voluntat dels pares d’avui.
Cal fer adaptacions de clàssics com ‘La Ca-
putxeta’?
Estic convençut que sí. Hi ha una etapa
de la infància, avui massa breu, en què els
infants han de conèixer tota la rondallís-
tica infantil, ja que no podem passar del
Teo a l’Star Wars sense viure tot l’univers
dels contes. El que passa és que sovint
s’associa aquest teatre amb produccions 
desafortunades, quan la veritat és que
també trobem companyies que han fet
versions dignes i innovadores. ❋

És un habitual dels festivals
estratègics de Catalunya. I també
freqüenta les sales de petit format
de Barcelona. L’afició pel teatre li
ha permès treballar durant quatre
dècades descobrint les perles que
s’amaguen en els fons de les
cartelleres. Si hi ha alguna cosa
que l’espanta són els fantasmes
teatrals. No ho diu pels esperits
que s’amaguen entre cametes
(com la Margarida Xirgu al
Romea), ni per alguna actitud de
fatxenda d’actor, sinó pels
espectadors als quals se’ls acut
revisar el Whattsapp a platea: la
cara se’ls il·lumina com una ànima
en pena i poden desconcentrar
l’intèrpret de torn.
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Qui fa de
programador
municipal ha
de saber
quin públic
té i què és el
que vol




