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AVUI

El Teatre de Ponent es va iniciar el 1998, sota la direcció de Frederic Roda

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Teatres de Granollers

L
a ciutat de Granollers, amb
més de cinquanta mil habi-
tants i una influència sobre
unes tres-centes mil perso-
nes com a cap de comarca
del Vallès Oriental, ha inici-

at una experiència escènica interes-
sant; es tracta de Teatres de Granollers,
un projecte sense base jurídica –i d’a-
quest fet en poden derivar algunes fe-
bleses– que, tanmateix, mereix ser
destacat. En realitat el que es busca és
coordinar els dos teatres que actual-
ment funcionen a la ciutat: el de Po-
nent i l’Auditori. La idea va sorgir el
febrer de l’any 2002, quan es va inau-
gurar l’Auditori i el nou espai va co-
mençar la programació regular. Es
tracta d’un equipament amb dues sa-
les, de 699 i 220 localitats, construït on
hi havia l’antic escorxador, i les di-
mensions considerables del qual tant
ha defensat l’arquitecte Josep Maria
Botey. De fet, l’Auditori s’ha estat ges-
tant i construint durant gairebé dues
dècades i, finalment, es gestiona des
d’una societat de capital públic ano-
menada Granollers Escena. Fins ara ha
programat concerts i espectacles que
estan de gira (Carles Santos, Sara Baras,
el Coriolà que va dirigir Lavaudant al
TNC, el Macbeth de Calixt Bieito, Co-
mediants, Els Joglars, Sol Picó, l’Or-
questra de Cambra de Granollers –or-
questra resident al Teatre Auditori–,
Orfeó Català, Esbart Dansaire de Gra-
nollers, òpera, etc.), ha propiciat acci-
ons al voltant de les arts plàstiques (Jo-
sep Uclés, Josep Plandiura, Elena Caste-
lar, etc.) i ha engegat una Taula de
Programadors Locals, alhora que pre-
veu el trasllat a les noves instal·lacions
de l’Escola de Música Josep Maria Ruera.
A la pràctica, doncs, funciona com a
teatre municipal, si bé són diverses les
entitats que hi estan implicades.

L’altre teatre, el de Ponent, té unes
característiques ben diferents. Es va
inaugurar el 1998, sota la direcció de
Frederic Roda, té una cabuda de 140
espectadors i funciona amb un pres-
supost mínim (molt per sota dels di-
ners que tenen les sales alternatives de
Barcelona) i amb un recolzament ins-
titucional recent i gairebé simbòlic. Al
llarg d’aquests cinc anys el Teatre de
Ponent ha funcionat de miracle, a
partir d’una societat privada, de l’a-
cord amb la productora teatral Accés
Teatre i de l’entitat Amics del Teatre de
Ponent; tots ells han fet possible una
programació digna que, recolzant-se
en el Taller Teatre-Escola, busca esta-
blir complicitats útils entre el teatre
amateur i el món professional. Al cos-
tat de Pepe Rubianes, Jordi Boixaderas,
el Teatre de Guerrilla, Marduix i la
companyia Parracs, s’hi han vist es-
pectacles de dansa, teatre infantil,
cançó d’autor, algunes companyies es-
trangeres invitades i produccions de
petit format en què un director pro-
fessional es feia càrrec de tutelar actors
de qualitat, però amateurs. Des de
l’any 2002 el Teatre de Ponent forma
part de la Coordinadora de Sales Al-
ternatives de Barcelona i també s’ha
integrat en la Red Estatal d’aquesta
mena de sales. Ja es veu, doncs, que el
Teatre Auditori i el Teatre de Ponent

són dues infraestructures ben dife-
rents, dues iniciatives que gairebé po-
den semblar oposades i que, per això
mateix, és un encert voler coordinar, ja
que, de fet, són complementàries.

1. Arrelar en el passat
A partir d’un treball de Josep Maria
Farnés, El teatre a Granollers, es pot es-
tablir que la ciutat comptava durant el
segle XIX com a mínim amb quatre
teatres, que van anar desapareixent a
partir del 1936 (el Centre Catòlic, des-
truït durant la Guerra Civil; l’Alham-
bra, que es va convertir en oficines; el
Casino, que ha esdevingut un bingo, i
la Unió Liberal, que va ser enderrocat
per l’Ajuntament). Durant la post-
guerra no hi va haver cap moment re-
alment remarcable fins que a partir de
1971 el desaparegut Gregori Resina va
crear el Teatre de l’Associació Cultural
de Granollers (TAC), a través del qual es
va engegar el Cicle de Teatre, un veri-
table festival internacional que va
funcionar durant anys. El projecte
anava lligat al premi de teatre Ciutat
de Granollers, que va tenir vint-i-una
edicions i va esdevenir un referent per
al teatre català. El TAC era una mostra
més de la vitalitat creixent del que
Xavier Fàbregas va anomenar l’Acció
Comarcal, un fruit lògic de la força del
Teatre Independent a Barcelona. Des
de finals dels anys seixanta, efectiva-
ment, es va detectar en diverses po-
blacions catalanes un moviment que
volia superar els plantejament tant
estètics com ideològics del teatre
amateur. En part, aquests grups reco-
llien la llavor que els Clubs de Teatre
de l’ADB havien sembrat durant la dè-
cada dels cinquanta i que havien in-
troduït una primera variant en els cri-
teris de programació. L’Acció Comar-

cal va començar, però, al Baix Llobre-
gat i, gràcies a unes gestions fetes per
Manuel de Pedrolo, Xavier Fàbregas va
entrar en contacte amb les persones
que es van reunir a Torrelles de Llo-
bregat el maig de 1968. Era l’inici d’un
moviment que es proposava transfor-
mar el teatre d’aficionats en una cosa
més eficaç en la transformació de la
societat tardofranquista. Per estudiar
aquest període i la lenta construcció
del procés que s’iniciava, continua
sent imprescindible el llibre de Fàbre-
gas titulat De l’Off Barcelona a l’Acció Co-
marcal, editat l’any 1976. En aquest
volum es documenten, per exemple, la
creació del premi de teatre Josep M. De
Sagarra i les iniciatives al voltant del
teatre per a infants. Gregori Resina,
doncs, amb el TAC i el premi de teatre
Ciutat de Granollers estava en plena
sintonia amb el que passava a la major
part de les comarques catalanes. És de
justícia retre-li aquest breu homenatge
i novament cal recordar que la seva
mort prematura és una de les tantes
pèrdues essencials que, com una ma-
ledicció, ha hagut de patir el teatre del
nostre país.

A partir dels anys vuitanta s’inicien
a Granollers un seguit d’iniciatives
com ara la temporada de teatre i dansa
coneguda com a Tardoral, i la Roda
d’Espectacles Infantils. El teatre ama-
teur, ben arrelat a la ciutat, va fer
possible amb el recolzament munici-
pal projectes diversos, com ara el Cicle
de Teatre d’Humor, el Premi de Teatre
Amateur La Porxada i la Mostra de Te-
atre Amateur. De fet, el Teatre de Po-
nent recull tot aquest potencial del
teatre d’aficionats i l’uneix al món
professional, i amb la intenció de mi-
llorar els resultats artístics. Això, i
l’interès que hi ha a Granollers per la

música clàssica i coral, pel jazz i per la
dansa tradicional, ha configurant la
necessitat que es disposés d’un local
suficient per acollir iniciatives diver-
ses. D’aquí deriva el projecte de l’Au-
ditori. I en deriva també la creació del
Teatre de Ponent, que, actualitzant el
llegat de Gregori Resina, s’ha integrat
en la nova realitat d’uns teatres de
poques dimensions que arrisquen des
del punt de vista estètic i en els meca-
nismes de producció.

2. Pensar en el futur
Avui, després d’una primera tempora-
da, el Teatre Auditori pot presentar un
balanç positiu: més de vint-i-cinc mil
espectadors, gairebé seixanta repre-
sentacions i una quarantena d’espec-
tacles. El Teatre de Ponent compta amb
més de sis mil espectadors anuals. Ja es
veu que el projecte que vol coordinar
els dos locals, anomenat Teatres de Gra-
nollers, és necessari i útil. A la meva
manera de veure, però, neix amb la
feblesa que deia: es basa únicament en
les bones intencions, no se li ha donat
base jurídica i, per tant, tot es recolza
en les persones que actualment ocupen
tant els càrrecs polítics de Granollers
com els llocs de gestió dels equipa-
ments. Cal dir-ho perquè, al costat del
potencial enorme que té la iniciativa,
sempre hi ha la dura realitat diària i el
fet que, avui per avui, el Teatre de Po-
nent és la sala alternativa que funciona
amb menys recursos i, per tant, la més
feble. Teatres de Granollers, doncs,
l’hauria de recolzar especialment, ja
que el futur del teatre en aquesta ciutat
s’ha de basar tant en el funcionament
del gran Teatre Auditori com en la ini-
ciativa que més nítidament hereta la
visió de futur que durant els anys se-
tanta va tenir Gregori Resina.


