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EspEcial tEatrE • ensenyament

Quina és la missió de l’Institut del 
Teatre 

—Som una institució catalana 
especialitzada en l’ensenyament, la 

innovació i la recerca de les arts escèniques del 
país. No només del nostre país sinó de tots els 
països de llengua catalana. I també som centre 
de documentació i museu d’arts escèniques. Aquí 
documentem i tenim el museu de tot el patrimoni 
català des de final del segle XIX fins a l’actualitat. 

—Teniu ensenyament superior però també 
ESO i secundària. 

—Sí, l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artís-
tic-Conservatori Professional de Dansa (EESA/
CPD) és un projecte únic al món: innovador, 
d’èxit i únic. Des que acaben primària, als 12, fins 
que acaben batxillerat els alumnes fan tots els 
estudis professionalitzadors de dansa aquí mateix 
a l’Institut del Teatre. La majoria ja vénen de l’Ins-
titut Escola Artístic Oriol Martorell de Barcelona. 
Allà hi ha els alumnes que volen fer estudis musi-
cals o de dansa. Fan tota la primària junts i, quan 
arriben als dotze, els que volen continuar per l’iti-
nerari de la música es queden a l’Oriol Martorell 
–d’aquells alguns passaran després a l’ESMUC 
(Escola de Música de Catalunya)– i els que volen 
fer dansa vénen a l’Institut de Teatre i fan l’ESO 
paral·lelament als estudis professionalitzadors. 
Al matí fan ESO i a la tarda fan el grau professi-
onal. Són alumnes amb dedicació pràcticament 
exclusiva. Arriben a dos quarts de nou i marxen a 
les vuit del vespre. 

—I també oferiu tot l’ensenyament superi-
or?

—Tenim el Conservatori Superior de Dansa 
i l’ESAD (Escola Superior d’Art Dramàtic) que 
donen estudis de grau. En Art Dramàtic fem les 

tres especialitats (interpretació, escenografia i 
direcció escènica i dramatúrgia) i en dansa fem 
coreografia i pedagogia. Som l’únic centre públic 
del país amb aquests estudis superiors.

—Quina funció fa l’ESTAE (Escola Superior 
de Tècnics de les Arts Escèniques)? 

—Per dir-ho vulgarment és com l’escola de 
formació professional. Aquí formem tècnics molt 
importants però que no es veuen mai . Darrere 
d’una gran obra de teatre o d’una gran coreo-
grafia hi ha una sèrie de gent que no es veu: hi 
ha el tècnic d’il·luminació, el tècnic de so i el de 
maquinària escènica. A Terrassa està més enfocat 
cap al vessant més tecnificador i professionalit-
zador de les arts escèniques. I ara també fem el 
primer curs d’Art dramàtic. I Vic el tenim més 
enfocat cap als postgraus. És més un taller de 
pensament, de recerca, d’innovació. El màster 
amb arts escèniques el fem conjuntament amb 
l’Autònoma, la Politècnica i la Pompeu Fabra. 
Després tenim tres postgraus en marxa: el de 
teatre i educació, que el fem a Vic; el de movi-
ment i educació, que el fem a Vic, i el de relats 
urbans, que el farem aquí, amb l’ajuda del Museu 
d’Història.

—Aquests postgraus van dirigits a gent di-
versa, externa al teatre.

—És clar. És de segon cicle i per tant et pot 
venir gent de tot el camp humanístic, des de 
llicenciats en història o literatura i, fins i tot, de 
disseny. 

—Teniu un màster i en prepareu un altre de 
nou? 

—Per a nosaltres el màster d’arts escèniques 
és com l’inici al doctorat. Tot aquell que vol fer 
el doctorat en arts escèniques fa aquest màster 
i és la porta d’entrada al doctorat. El màster que 
volem posar l’any que ve en arts escèniques i apli-
cades dóna cobertura a una iniciativa de l’Institut 
molt innovadora. El novembre de 2014 vam crear 
l’Observatori de les Arts Escèniques Aplicades, 
una iniciativa pionera a Catalunya, l’Estat i, 
segons ens han explicat, a nivell internacional. 
Molta gent que surti formada d’aquí acabaran 
treballant en el camp educatiu, en el camp de 
la salut o en el camp comunicatiu i els prepa-
rem per treballar en aquests camps. Els països 
anglosaxons ja fa anys que tenen interioritzat que 
el teatre i la dansa són bones vies per treballar 
amb col·lectius amb alguna especificitat: amb 
malalties cròniques, amb problemes educatius o 
problemes socials comunicatius. 

—Quina és la funció de l’Observatori?
—Hi ha moltes institucions i empreses priva-

des que treballen en aquesta direcció però ningú 
no ho feia públic. L’Observatori ha valoritzat 
aquest treball. Però l’Observatori no es vol quedar 
aquí: vol dissenyar estratègies i fer actuacions en 
aquest camp. Segons ens va explicar un catedràtic 
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holandès expert en aquest camp, ningú no ha fet 
un observatori com aquest a Europa. 

—També l’Institut del Teatre és singular.
—Sí, el model de l’Institut també és únic. 

D’institucions com aquesta, que integrin totes les 
disciplines de les arts escèniques, no n’hi ha cap 
a Europa. A Madrid, tampoc: hi ha la Real Escuela 
de Arte Dramático, que és una cosa, i el Conser-
vatorio Superior de Danza, que és una altra. I no 
interactuen entre elles. Només hi ha una escola 
al Canadà que s’assembla una mica al que hem 
fet amb l’EESA-CPD, però que tingui totes les 
disciplines dins d’una mateixa institució podem 
dir que és un model únic. I un model d’èxit. 

—Una altra peculiaritat és que pertanyeu a 
la Diputació de Barcelona. És una anomalia? 

—Sí. És clar. L’Institut del Teatre neix com un 
projecte de la Diputació que, després, es con-
verteix en Mancomunitat de Catalunya. Després 
torna a la Diputació i la Diputació ho ha man-
tingut. És evident que l’Institut del Teatre és una 
estructura d’Estat. No només treballa pels muni-
cipis de la demarcació de Barcelona. Treballem 
per tot el país i som un referent a tot l’Estat. Es 
clar que, en aquest cas, la Diputació està exercint 
una competència no pròpia. A la llarga ha de ser 
una estructura del país. 

—L’Institut també és titular del Museu d’Arts 
Escèniques. Ara ocupa una sala aquí. Quan 
tindrà una seu pròpia a Barcelona?

—El Museu té dos objectius: és un centre de 
documentació i és un museu. Fins ara no estava 
obert al públic. Ara l’hem obert amb una expo-
sició permanent que ha de ser el preàmbul del 
museu definitiu. Ja estem treballant amb l’Ajun-
tament de Barcelona per trobar-ne la millor ubi-
cació. Crec que no trigarem massa a tenir aquest 
museu permanent a Barcelona. Mentrestant hem 
volgut encetar aquest embrió de Museu que és 
obert a tothom. Els dos objectius del museu són: 
documentar i guardar tot el patrimoni cultural 
de les arts escèniques del país i, segon, donar-lo 

a conèixer a la ciutadania. Tenim una biblioteca 
especialitzada en arts escèniques que és única a 
l’Estat espanyol. Rebem molta gent que investiga 
i ens demana accés a aquests fons. 

—I com creixen els fons d’aquest Museu?
—Al centre de Documentació rebem moltes 

donacions de grups i actors que s’afegeixen al 
fons del Museu o del Centre de Documentació. 
Ho digitalitzem tot. En els últims dos anys hem 
rebut tot el vestuari del Cesc Gelabert, que és 
un ballarí en actiu; l’arxiu de la Dolly Latzi –una 
mestra de de l’Escola Montsoriu de Roma; el 
patrimoni de l’Amparo Soler Leal; tot l’arxiu de la 
Fura dels Baus, del Teatre de l’Escorpí, etcètera. 
I estem en tràmit per rebre tot el patrimoni de la 
companyia Vol ras...

—... que han anunciat la retirada.
—Exacte. I el de la Rosa Novell també s’està 

tramitant. •
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Museu de les arts 
escèniques. “Estem 
buscant la millor ubicació amb 
l’Ajuntament i crec que no 
trigarem massa a tenir aquest 
museu permanent a Barcelona.”
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