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INSTITUI DEL TEATRE

Una polémica que continua
El nostre article «La formació de l'actor, qn crisi», pu

blica! en aquesta mateixa página el10 d'octubre, ha es
ta! el centre d'una polémica provocada entorn de les
proves d'Ingrés, enguany, deis alumnes dlnterpretacló
de nnstitu! del Teatre de Barcelona. Alió que ens Inte-
ressava i ens Interessa- és el tema de la pedagogía tea
tral en tota la seva amplitud, no el pas a l'anécdota ni ais
personaiueme. Com és sabut, els els alumnes de
PInstItut protestaren col.lectivament contra les proves
d'Ingrés I un extracte de llur manifest fou publica! a les
nostres pagines d'espectacles. Ara, per primera vegada,
el claustre de professors de Tlnstítut del Teatre ens ha
fet arribar un escrit en el qual exposa els seus criteris
pedagógics, I que publlquem Integrament. Tanmatelx,
cal fer constar que l'escrlt arriba sense cap signatura i
que algún professor del claustre esmentat ha manifestat
que no el conelxia. Ens ha arriba!, pero amb una saluta-

ció de José Montáñez Moliner, professor-president de la
Comissió Coordinadora d'Estudis de l'lnstltut del Tea

tre, I aíxó constituelx un aval suficient.

O'attra banda, I a fl d'oferir un panorama al més amplí
possible de l'estat de la qüestió, presentem una propos
ta pedagógica elaborada peí Centre Comarcal del
Vallés, que correspon en certa manera ais punts de vis
ta sustentats per Feilu Formosa i peis prpfessors I alum
nes que treballen amb eti en aquel! centre.

Amb la presen! polémica, pero, no podem pretendre
de resoldre cap problema, ja que aíxó fóra pueril. Inten-
tem, i desitgem, alxó sí, plantejar els termes del proble-
mea de la pedagogía teatral referits a casa nostra. Com
més veus hl partícipin més disposarem de punts de vis
ta diversos I ens será possible d'arribar a una síntesi. —
X F.

Carta oberta a Xavier Fábregas

k

.  Estimat.company.
Hem llegit ámb sorpresa e) teu ari-

cle «La formació efe Tactor, en crisi».

publicat el dia 14 d'octubre. Potser el
lector no sap (en tot cas. tu no ho
dius mal) que tu també ets professor
de TInstitut. Nosaltres ho sabem i per
aixó ens ha estranyat que, essent
com ets director del Departarpent
d'investlgació, no t'hagis pres ni la
molestia d'investigar el que passa al
teu voltant i que hagis escrit Tarticle
basant-te en informacions de segona
o tercera má i francamenttendencio-

ses. Amb el propósit d'informar-te a
tu, I alhora els teus lectors, hem de
fer, dones, unes quantes precisions.

1. Els exámens .d'ingrés
d'lnterpretació d'enguany no han
consistit. com tu dius, «a fer recitar
un- tnonóleg a Taspirant». Hi havia.
exaclament. tres proves diferents i
compíementáries. La primera con
sistía en la interpretació (no «reci-
tat», i no cal que t'expllquem la
diferencia) d'una escena de íliure
elecció, amb altres actors o tot sol, i
d una duració de cinc minuts.

Aqüestes interpretaclons están gra-
vades en video í a la teva disposició,
si els interessats n'autoritzen

Texhibició. La segona prova és la
lectura preparada d'un poema en
catalá. I ta tercera, després d'oniplir
un qüestíonari que pretén facilitar
informacíó sobre Texperiéncía I cul
tura teatral de cada candidat, és una
entrevista personal deis qui han su
pera! les proves anteriors amb la co
missió que les realitza.

2. Com que no dius res sobre
aquesta comissió, et fem saber que
no és anomenada per ningú. La inte
gren, de forma voluntária i oberta,
álguns professors i una representa-
ció d'alumnes, amb absoluta igual-
tat de drets. Suposem que aixó no
és gaire corrent I que encara ho era
menys fa tres anys. Sempre ha estat
composta per un nombre de perso
nes (enguany dotze) prou elevat per
a garantir la preséncia de criteris di
versos i, sovint, contrarrs. Cada cas
és discutit per separat i tes deci-
sions es prenen per criteri majorita-
r¡. Ningú no té dret de veto, I tothom
té el de revisló.

3. Ningú de nosaltres no gosaria
afirmar que aqüestes proves són
perfectes. Han estat objecte de dis-
cussions en reuníons conjuntes de
claustre i alumnat sense que ningú
les impugnés i sense que sortis cap
proposta millar. En quaísevol cas,
són resulta! de Texperiéncía i la re-
flexió al llarg d'uns quants anys i ca
da cur^ són objecte de modificació.
Siguí com siguí, no creiem que exís-
teixí cap altra institucio pedagógica
on aquest tipus de proves siguín rea-
litzades arnb tantas garanties
democrátiques.

4. Entenem, pero, que, eal teu ar
ticle, posea en dubte l'existéncia
mateixa d'aquestes proves. La qües
tió és massa complexa per a
resoldre-la amb dues senténcies i
quatre ratlles, com fas tu. Et direm,
només, que si bé seleccionem, en
cap cas '*Q practiquum la selectivitat
en el senlit de numerus clausus que
aquest terme té. El nombre
d'aiunwee que cada any entra a In

terpretació és variable, pero en el
conjunt de TEscola mal no és infe
rior al de Tany abans. Enguany, per
exemple, Tascóla de Mim i Pantomi
ma i el Departament de Titelles han
dobiat els seus efecfius. El rnateix

passa al Centre Comarcal d'Osona a
on s'han de desplacar els professors
de Barcelona, paganl-se la gasolina
eíls mateíxQS. Amb uns mitjans rna-
terials i humans prácticarnent
idéntics ais de Tany passat acoilirn
globalment moits rnés alumnes. I tu
Tescandalitzes perqué a Interpreta
ció n'hi ha sis de menys!

Aquest és un aspecte de la.qües
tió. Pero n'hi ha un aftre. Al marge
de les limitacions rnateriais, si. En
primer lloc, nosaltres no ens pro-
nunciem maí sobre íes possibilUats
professicnals d'un candida! (profes-
sionatitat a la quai pot accedir per
aitres camins, a diferéncla del que
passa a medicina o dret), sino sirn-
piement, i nornés, sobre les possibi-
íitats d'escolarltat d'aquests candi-
dats. I aixó, no pas d'una manera
abstracta, que no tindría sentit: ens
referím a Tescoiaritat en una escola

concreta. Tactual institut, amb uns
sistemes pedagógics concrets ba-
sats en et treball en equip. Ningú no
discutelx aquí, com tu sembles do
nar a entendre ainb una extrema frl-

voíitat, el dret de tothom a

Tensenyament professional. Peró
aixó no vol dir que, tot I tenir-ne el
dret, se'n tinguin les condicions. I
aquesta frase no te cap connotació
ehtista o discriminatória. Una escola

-i el contrarí si que sería
criticable- és un itoc on s'ensenya
un eos de coneixernents coherent i

aixó requereix Texisténcia d'uns mi-
nims prevís. Un ciutadá dificllrnent
podrá fer estudis superlors de dU
buix si maí a la seva vida no ha pp-
gut o no ha volgut agafar un llapis.
No, no ens ho inventem nosaltres:

aquesta és una práctica corrent a tot
arreu. Ningú, oí el senyor Eugenio
Barba que tu poses com a exemple
«progressista» rnalgrat que fa un
teatre extrernament elitista, no ac-
cepta a la seva escola o grup quaí
sevol persona que afirma voler fer
teatre. Segurament Eugenio Barba
demana una adhesió ideológica. No
saltres demanem uns minims opera-
tius. Ensenyar teatre, estirnat corn-
pany, no és el rnateix que ensenyar
mecánica. Quan ve un aspirant que
no sap llegir en veu alta un text fácil,
ens veiem obligats a dir que no
parque, ta nostra, no es una escola
d'EGB; quan ve aigú «amb vocació»
que maí de la seva vida no ha posat
els peus en un teatre, hem de dir
que no si volern ser honestos amb

aquest aIgú i la col.lectivitat que pa
ga: quan els psiquiatres ens envíen
els seus maiaits (sí, ens els envíen),
diem que no. i fem aixó precisament
perqué som una institució pública.
Si fes privada, si fos la nostra esco
la, agafariem tothom que pagués i
sanies pasqües. Peró no ho som.
Som els primers a lamentar el déficit
cultural de tants anys, peró no po
dem assumir-ló i tu, estimat com-
pany, ho saps molt bé. Fer-ho seria
enganyar els mateixos candidats i la
col.lectivitat. Sabem que no som om-
nipotents, qué podem donar i qué no

podem donar. Aixó no té res a veure
amb alió que tu. amb un sarcasme
impropi de la teva irajectória. ano-
menes «posicions sávies». Aquí no hi
ha ni saviesa. ni dogmatisme de cap
mena. Nosaltres. per «condemnar»
un candidat, prenem moltes més
precaucions que les que tu prens per
condemnar-nos a nosaltres. •

5. Abordes, després. altres qües-
tions que entren francament en el te-
rreny de í'insult demagógic. Ens trac-
tes de persones "instal.tades» i do
nes a entendre que ens arrapem i
encarcarem a íes nostres butaques
poísoses. Potser des del teu despatx
personal ai Paiau Güell (amb
teléfons. moqueta i sofá) ignores que
els qui -al carrer d'Elisabets comparT
tím una única sala patita (i certament
polsosa) ten\m coniractes renova
bles o no cada any. ser.se cap segu-
retat en el nosí.-e treball; ignores que
tu ets assalanaí de Tlnstuuí des de

molt abans que la majoria de nosal
tres: que el nostre és. sens dubte. un
deis claustres més joves de Catalun
ya: que s'hi han incorporat alumnes
de les darreres promocions: que en
tre aqüestes persones hi ha els res
ponsables ' d'algunes de les
expeTiéncies més avancades del tea
tre catalá contemporani i que la
práctica pedagógica d'un heme de
teatre no está mai deslligada de la
seva práctica teatral estricta. I per
dona la ímmodéstia.

6. I posats a ser immodestos, i ja
que ens hi obligues, voidriem fer-te
saber que des de molts punts de vis
ta la gestio pedagógica de TEscola
ha estat imperfecta, peró alhora cap-
davanlera. Els plans d'estudis. esti
mat company. són revisáis i discutits
i modificáis cada any per professors .
i alumnes conjuntament. I molt
abans que a la universitat es dema-
nés la preséncia de Taiumnat a les
instáncies decisóries. aquesta
preséncia ja era efectiva al nostre
Instituí, i. al marge deis seus progra
mos, TInstitut ha convidat sempre
que ha pogut. i fins i.tol sense poder,
els professionals més solvents a
donar-hi curséis i seminaris oberts.
sense cap mena de discriminació
ideológica o política. Naturalment. el
fet que dediquem a Tactivitat docent
la major part de les nostres energies
no significa que ho fem bé. Significa,
només. que ens dol veure com un
Company. en altres terrenys tan es-
crupulós. tracta amb tanta lleugere-
sa la feina deis altres. No has vinguí
mai a explicar-nos. com a.company.
els teus punts de vista, i ara. de cop.
ens agredeixes públicament í injus-
tament. Es llástima que hagis tingut
mala sort i hagis coincidit .■amb
Tanóním articulista de la revista
d'extrema dreta «B martillo» que en
el seu primer número ens dedica un
article iguaíment difamatori. Sens
dubte, le$ raons politiques que t'han
Impulsat a fer-ho no són les mateixes
peró, peí poc rigor professional de
Tarticle. cal pensar que són, certa
ment. politiques. Si ng és així. i si és
cert que el tema de la'formació
t'interessa, " foferim la nostra
coí.laboració per a exposar i debaíre
en quafsevülla de les pubiicacions on
col.labores els nostres programes, la
nostra trajectória, les nostres ide^.

La producció com a pedagojgía
p a unes setmanes paHávem tn aquesU mateáca página de la crisi
■ que travessa avui la pedagogía teatral (com iota ía pedagogía en
general, d altra banda). El teatre s'expressa avuí a través de manríss-
tacions tan diverses que cada una exigeix Taprenenlatge cié téoniques
que a vegades tenen poca cosa en comú tes unes amb les aftr«s.

Conscient d'aquetes dificuliats, el Centre Comaroai del Vaitee, de
penden! de TInstitut del Teatre de la Generalitat de Cataiunya, va ete-
borar el julio! passat un projecte de reestructuracíó que va arribar fa
poc 3 tes nostres mans. Naturaiment, és un document que no va s^gnet
peró que cal suposar discutit i eiaborat per les persones que n*eften
les directrius d'aqueli centre: Feiiu Formosa, Pau Monterde. IParteee
Josa, Albert Novellon, Josep M Casanovas, Jaume Comas i Cartes
Grau, entre d'altres.

La proposta del centre és, abans que res, pragmática. VuM dir que
se sustenta en la realització d'uns treballs práctics, trebafte que elabo
raran la filosofía de Tescote, o que generarán activítats laterais peró
convergents. Hom retorna a la professionaiitat, a Tofici ber aprés,
com a premissa necessária d'una reflexió teórica ulterior. Despr^
d'enumerar una documentació que Tha precedí!, Tescrit que ara co-
mentem precisa: «De tota aquesta documentació • da les
insuficiéncíes mateixes de ía nostra escola com a organisme
pedagógic situat al costat d'una intrastructura teatral prácticarnent
nul.la, neix el present pia de reestructuracíó. Els professors i els alun-
mes de Terrassa el consideren com una proposta de producció i coor-
dinacíó d'espectacles dins una vía que pot menar -en una fase
posterior- a la creació d'una estructura teatral municipalitzada. sub
vencionada o autogestionada amb el consens r la participacró
d'organismes de la base de la població terrassenca.»

Com sempre succeeix, el pragmatisme no és un punt de partida
gratuít. Hom hi arriba un cop la dogmática ha pericihat. O, el que és
el rnateix, ha esdevingut elástica. Aixi, és admesa uns Mtetivització
deis corrents dramátics que després permetrá d'escoliir-ne ttn o attfe,
sense que els corrents no escollits siguín rebutjats amb una anatema.

Després de considerar una série de detalle técnica que ara ne po
dem passar a enumerar, els autora del document confeccionaren una
retacíó de textos que, per un motíu o aitre, desparten llur interés. Més
tard aquesta reiació fou modificada, peró aixó ara no ens afecta. AHó
que resulta indicatiu és la relacló en ella mateixa, no (es constctera-
cíons de caire immediat que eliminaren alguns deis titols prtmera-
ment escollits. Reproduim, dones, el punt 7 del document, que ós el
que tracta de la programacló:

«Abans de finalitzar et curs passat es proposá una árnplia Uisia de
textos que s'ha anat discutint I concretarif. La primera confecctó de la
Mista és ta següent.- Julí C::^3ar de W Shakespeare; Lei^valit de
Russinyol-Monierde; Ce( la 44 de ToHer-Formosa; Nya^na 2 esitecte-
cfe col.lectiu sobre ets 50 any.s d'Amics de les Arts com a centre re-

cíe te cuVIurs \ te convUéncte de diverses',
dues obres de teatre infanfll: Hi-cK.lehorrv Fmn Twsin'fhMWem. i una
Adra a triar de les oétes infantiís de Josp M BaneV, de ftUcti-
ner; t ir m : AnuTiss inortes. de Gogol; Eio.c IV dp ShateMpere
(propésta de munlatge de Cartes Grau); La ronda d'Arthur Schnilpldc;
L.: profcs-sió üd la senyora Warren de Shaiv; César i ClftOQttra del rna
teix autor; Casa de nines dTbsan; Un ángel batxa a Babiiunio de Ou-
rrenmatf 1 entre les reposicions tenia en compte FrariK V cTaqupdt úl-
tím autor.»

Més endavani s'áfegiren nous tilois a aquesta ifista: Tn.is And; onic
I  La tempesta! de Shakespeare, Vüipone de B€m .Jei^on, : ..s4si -c5ja
d'Aristófanes, Baai de Bertoit Breeht. I hem Mcrluré encara: «No
s aabandonava Moliere, ni tampoc Txékhov. I se'ns acudí un e&pecta-
cie a partir de la refusió de textos de Pitarra i Vallmitjana.»

£1 document elaborat peis homes de teatre de Terrassa em sembla
importan! en si rnateix; peró pot ósser dobiement impertan! sí al pre
nem com a punt de partida d'una nova ordenació de la pedagogía tea
tral a casa nostra. El pragmatismo que informa el document podría eo-
ser recolüt per TInstitut del Teatre, de Barcelona, el quai procediría a
desmuntar les seves actúala estructures. D aquesta manera T'nslitut
podría romandre com un lloc de eoordinació, amb aígunea assigpátu-
res de formació básica -eos, veu- i d'altres de teoriques, peró ets
alumnes serien destínate a diversos centres de producció: efe centree
escollits, d'acord amb els interessos de cada alumne, disppsaríen de
tallers i integrarien de manera práctica Talumne al procés dais mun-
tatges en curs.

Aquesta nova concepció pedagógica permetrla posar en contacte
eis estudiants amb els professionals, apredre'n la técnica d'uns mane
ra directa í assumlr-ne ets probiemes. Alhora. TInstitut del Tsptre po
dría subvencionar, de manera proporcionai a! nombre d'aUimnes ee-
cpílits, el treball de cada companyia. i reforoaria, d'aqueste manera,
Testabiíitat d'unes empreses que avui resulta sempre estantíssa.

La reestructuracíó que tot aixó suposa ha d'ésser pr^areda acu-
radament. Peró rio hl ha dubte que representa una vía par a superar
les dificuitats que avui travessa la pedagogía dramática tradtcionaL
L'objectlu, en definitiva, és ben ciar: dotar les noves generacions de
trebailadors del teatre deis coneixernents necessaris perqué puguin
emprendre llurs recerques en condicions óptimes. I que el teatre pu-
gui incidir en la vida de ta nostra coLlectívitai tot asperonant-la,
it.luminant-ia, expticant-la. El teatre, ai capdavail, és una indagapió
perenne o no és res.

XAVIER FABRBGAS

ona
Tots els litbres i discs catatans
Gran Via, 654 T 3181979 B^rcetenalO.


