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Un espai teatralment inexplorat

Les arts escèniques desaprofiten la 
possibilitat de crear un espai de 

relació gairebé inexplorat: els Països 
Catalans. Durant el període transitiu, hi 
va haver notables contactes entre 
artistes i companyies que van crear una 
xarxa de coneixences i relacions. En 
èpoques de més bonança política i 
econòmica, també hi va haver temptati-
ves tímides en l’àmbit institucional o en 
espais de trobada com ara festivals, fires 
o mostres. D’uns anys ençà, malaurada-
ment, les inèrcies polítiques d’ací i d’allà 
han desfet d’arrel els llaços entre 
territoris i persones. 

Tant la lògica institucional com la de 
mercat reclamen un espai ampli que 
uneixi, en confederació fraternal, els 
tres grans focus d’activitat escènica: 
Barcelona, València i Mallorca. Vist el 

panorama polític, certament, resulta 
complicat, però no impossible, que es 
pugui reorientar el potencial de 
l’Institut Ramon Llull, amb la implicació 
recíproca, en peu d’igualtat, de valenci-
ans i mallorquins. O que les xarxes de 
teatres públics amb epicentre a les tres 
capitals culturals puguin tenir un 
horitzó de mobilitat i intercanvis molt 
més ampli. 

Ara bé, si els nous aires polítics que 
bufen –tan imprevisibles– no hi poden 
contribuir, potser caldrà confiar que es 
faci des de la base. N’hi ha experiències 
que poden servir de model. O de lliçó. És 
coneguda la feina que fan tant la ILC, 
l’AELC com el PEN Club català per 
aglutinar i promoure autors d’arreu, tot i 
que el teatre hi tingui una presència 
testimonial. N’és, de fet, la ventafocs. En 

l’àmbit específic de les arts escèniques, 
la Xarxa Alcover, hereva del Projecte 
Alcover (1995-2011), en pot ser una bona 
mostra. 

Creada el 2011 en el marc de la Fira 
de Tàrrega i presidida per l’escriptora 
Isabel-Clara Simó, la Xarxa Alcover és 
una associació lliure i oberta d’entitats, 
associacions, teatres, universitats, etc. de 
l’àmbit dels Països Catalans que facilita 
l’intercanvi d’agents teatrals i d’especta-
cles en llengua catalana. Es basa en 
criteris culturals i aposta per la professi-
onalització del sector. A més a més, 
impulsa fòrums de reflexió a l’entorn de 
les arts escèniques catalanes contempo-
rànies en les fires de teatre d’Alcoi, 
Manacor i Tàrrega. Convé, com l’aire que 
respirem, explorar a fons aquest espai 
d’intercanvis i beneficis compartits.
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Llibert, de la compayia Les Llibertàries, 
a la Xarxa Alcover.


