
E
n la gènesi del projecte hi ha Joan 
Peris, que havia treballat de jove 
al Teatre Micalet, abans de mar-
xar a Barcelona per completar els 

seus estudis. El model: la Cooperativa 
Lleialtat i el Teatre Lliure del barri de 
Gràcia. La sala de la Societat Coral el 
Micalet patia un cert abandó. “Volíem 
recuperar la sala per a la ciutat”, relata 
Almeria, “i també teníem la intenció 
–no sabíem encara com era d’impos-

sible– de fer una companyia resident 
al teatre i, amb el temps, anar fent 
produccions en valencià. Ja veus quina 
cosa! A mi, que sóc d’Alcoi, i a Joan 
i Ximo, que són de Nules i Benicarló, 
ens semblava d’allò més natural, però 
no sabíem com de complicat seria fer 
això a la ciutat de València”. 

La companyia arrancà amb la gent 
del teatre “que havia decidit restar a 
València, perquè la tendència de la 

gent era emigrar. Teníem moltes ganes 
de construir. Férem una crida a la pro-
fessió i ens van donar suport. Pensà-
vem que seria una cosa important, amb 
el Lliure en el nostre imaginari: jo vaig 
decidir ser actriu després de veure una 
obra en aquell teatre”. El primer fruit 
fou l’obra Nàpols milionària, d’Eduar-
do De Filippo. L’obra funcionà. Però 
encara s’hagué de negociar amb la 
Societat Coral per convèncer-los de la 

El vaixell teatral del Micalet

L’any 1995, a iniciativa de Joan Peris, Ximo Solano i Pilar Almeria, naix a 
València la Companyia Teatre Micalet com a centre de producció i exhibició 
teatral, combinant textos de repertori universal amb la dramatúrgia 
contemporània i produccions pròpies, fins a 26 espectacles amb 8.000 
funcions i més de 2,5 milions d’espectadors. Un vaixell que pateix els 
embats de la crisi i la desídia de l’administració. Ja sense Peris i Solano, la 
companyia continua avant amb la direcció de l’actriu Pilar Almeria.
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Pilar Almeria, posant 
a l’exterior de la Societat 

Coral el Micalet, 
seu del Teatre Micalet.
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viabilitat de fer una companyia estable 
en aquell espai. 

Aviat arribaren més muntatges. I 
la companyia s’hagué de plantejar la 
necessitat de portar més espectadors a 
la sala. La clau màgica fou l’adaptació, 
el 1996, d’un espectacle que Almeria 
havia vist a Barcelona, Ballant, ba-
llant. Fou un èxit. L’obra, dirigida per 
Joan Peris, portà públic al teatre, durà 
tota una temporada i, a més, rebé un 
bon grapat de premis. Aquella empenta 
afavorí muntar espectacles, alguns de 
molt reeixits, com l’adaptació de Ber-
tolt Brecht La bona persona de Sezuan 
(2002). O el Don Juan de Molière 
(2003), dirigit per Konrad Zshiedrich, 
col·laborador del dramaturg alemany 
i “amb qui tinguérem la gran sort de 
treballar”. “De tant en tant convidàvem 
algun director de fora per aprendre i 
evitar l’endogàmia”, apunta Almeria. 
En aquells temps es fa també El somni 
d’una nit d’estiu, de Shakespeare, un 
muntatge complex, amb molts actors, 
que serveix per inaugurar la sala ja 
remodelada.

Una activitat de companyia resident 
combinada amb les gires. “La norma 
de la companyia era fer dues obres 
de gran format, de deu o dotze actors, 
complicades de girar, i una de xicotet 
format per poder-la girar”, com ara Ai, 
Carmela!, de Sanchis Sinisterra, o Ací 
no es paga, de Dario Fo. “Actuàvem 
com a centre dramàtic, amb alguna 
companyia convidada per omplir els 
buits, perquè la programació del teatre 
estava ocupada per nosaltres. Molt 
diferent del que passa ara”, alerta. Des 
de l’any 2001 hi havia un conveni 
amb la Generalitat per ser un centre 
de producció, però “a partir de l’any 
2008 comença la desfeta: un any ens 
diuen que teníem un pressupost i al 
mes de març que s’havia reduït a la 
meitat. Haguérem de reestructurar-ho 
tot. Comparaves el nostre pressupost 
al de qualsevol iniciativa de Madrid 
o Barcelona i era irrisori. Clar, ací els 
diners estaven pensats per a unes altres 
coses”, es lamenta l’actriu.

L’any 2011 s’elimina el conveni de 
centre de producció. “Passem a ser una 
sala exhibidora. Joan [Peris] pensà que 
això no era el que volia fer i se n’anà a 
viure a Barcelona. Ximo Sola ja feia un 
temps que no hi era. Llavors, decidim 
tancar el teatre.” “Vaig estar un any pen-

sant-ho, però creia que s’havia de resis-
tir en el vaixell i aguantar la vela. Pense 
que les coses es poden fer revertir, però 
ho hem de fer nosaltres. No confie mas-
sa en els polítics. En un país civilitzat la 
cultura ha de tenir un pes important in-
dependentment del polític de torn. Com 
una indústria cultural, que mai no s’ha 
considerat com a tal”, critica.

En la seua carrera, Almeria ha com-
paginat el teatre amb la televisió i el 
cinema, però la destrucció del sector 
audiovisual valencià, amb el tancament 
de RTVV, ha llançat a terra “qualse-
vol expectativa” i la creació d’un star 
system local del qual també es nodria 
el teatre: cares conegudes gràcies a la 
televisió que portaven gent a les sales. 
“La gent que comença ara no té més 
remei que anar a Madrid o a Barcelona, 
on està també bastant fotut. Han acon-
seguit que tirem la tovallola tota una 
gent que apostàrem per crear una indús-
tria ací, que la creàrem. Som un sector 
que no importem. No s’ha tingut mai 
en compte que generem riquesa i que 
sostenir el tema cultural és important”. 

Un paisatge gens engrescador. “Ara 
estem programant les companyies i, de 
tant en tant, fem alguna producció, per-
què produir ara és una cosa de bojos. 
Però, per capacitat, no podem aspirar a 
finançar-nos només per la taquilla. I les 
subvencions, que paguen als dos anys i 
has d’avançar als bancs, són mínimes. 
Fa temps que pense que la història ha 
de sostenir-se per la iniciativa privada, 
perquè tampoc no tinc una esperança en 
un canvi polític pel deute tan enorme 
que hi ha”, assenyala. “A poc a poc, 
va sorgint alguna cosa. És qüestió que 
la gent s’implique, com ara passa a les 
iniciatives de Verkami”. Per a aquesta 
temporada hi haurà una producció prò-
pia que s’estrenarà al desembre: una 
investigació sobre textos de Shakespea-
re. I, ja el 2015, coincidint amb el vintè 
aniversari de la companyia, es recupe-
rarà Nàpols milionària. “Un muntatge 
molt adient perquè parla de la moral”, 
adverteix. Malgrat tot, la nau teatral del 
Micalet continua en marxa.

Xavier Aliaga
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