
487

5.6 Entrevista a N Agustí Humet, Director del Centre del Vallès de l Institut del
Teatre (Terrassa)

8 de març de 2007, Centre del Vallès. Institut del Teatre (Terrassa)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

Agustí Humet, terrassenc, porta exercint durant 4 anys la direcció del Centre del
Vallès després d haver estat sotsdirector de l Institut del Teatre (Barcelona) durant
10 anys, la qual cosa li ha permès de combinar les dues perspectives (terrassenca i
barcelonina) de manera objectiva i crítica.

El Centre del Vallès és una subseu de l Institut del Teatre però no és una escola
municipal en pertànyer a la Diputació de Barcelona (la transferència a la Generalitat
de Catalunya sembla que no és una prioritat per a cap de les dues parts).

Els estudis cursats a Terrassa no són estudis superiors sinó titulacions pròpies,
reconegudes per la Universitat de Barcelona. D ençà 1992, la LOGSE reconeix els
estudis teatrals com a universitaris equiparables a una llicenciatura. S unifiquen tots
els estudis de teatre i es perd autonomia.
Venen marcats des de la Generalitat.

A Terrassa hi ha una important tradició: la col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i l Ajuntament de Terrassa va permetre l aparició de l Alegria Centre d Arts
Escèniques, amb el que culmina un cicle de 32 anys d història que s inicia amb la
creació del grup de teatre El Globus. L Alegria Centre d Arts escèniques de Terrassa
representa la peça fonamental i la consolidació definitiva d un projecte teatral nascut
i arrelat a la ciutat, i amb vocació de país, del qual també en són elements
primordials l Institut del Teatre Centre Vallès amb la seva Escola Superior de
Tècniques de les Arts de l Espectacle, les programacions estables de teatre
professional, i els grups i entitats terrassencs dedicats al teatre en la vessant
amateur.

A partir del 1992 els estudis anteriorment designats de manera genèrica com a d art
dramàtic (destinats a formar actors i escenògrafs) se segmenten en 3 grans perfils
(actors, escenògrafs i directors) i, dins de la formació d actors, hi ha encara 4 nous
perfils o especialitats: text, musical, gest i titellaire/manipulador. Les dues darreres
passen a ser les que s imparteixen a Terrassa (les dues primeres a Barcelona).
Aquest canvi ha estat negatiu per al centre en ser majoritari l alumne de text i, d altra
banda, si es mantingués, podria ser-ho per al futur Parc Audiovisual de Catalunya,
per haver-hi més demanda d actors de text que dels altres perfils.

El tempo del projecte del Parc Audiovisual de Catalunya li sembla poc clar: a voltes
la percepció és accelerada i d altres sembla aturada.
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En qualsevol cas el Parc interessa al Centre del Vallès per la seva pròpia existència.

La futura nova llei espanyola d ensenyaments artístics i la convergència amb Bolònia
obligaran a una revisió dels plans d estudis, possiblement cap a un retorn a l origen:
prioritzar una formació d actor en sentit generalista que no una especialització.

Tanmateix, la formació de titellaire no només inclou el perfil tradicional (en una versió
de gran creativitat i nivell l exemple podria ser Jordi Bertran) fins la Fura dels Baus o
els actors vinculats amb el sector de l animació (territori fronterer entre l actuació i
l animació).

A Terrassa també s imparteixen tècniques de les arts de l espectacle, on es formen
perfils de maquinista i de tècnic de llum i so d espectacle en viu (diferent al del
cinema però assimilable al de televisió), un altre perfil, doncs, adequat per a les
necessitats del PAC.

Mantenen una bona relació amb l ESCAC.

Entenen el PAC com un molt bon lloc per a dur terme pràctiques.
Caldria, però, una oferta o contrapartida clara per part de l Ajuntament de Terrassa,
especialment vinculada a transport i a habitatges per a estudiants. També faltaria
consolidar una oferta de lleure pel centre de la ciutat. I aparcaments dissuasius.

Terrassa, a diferència de Barcelona, ha estat vinculada a un centre de producció i
l alumne era més autònom (propens a crear la seva pròpia empresa) mentre que
l alumne de Barcelona era més de càsting.

Els alumnes d art dramàtic a Terrassa són uns 80 (contra uns 160 a Barcelona).
Cada any es graduen de 8 a 10 actors (contra uns 20 a Barcelona). Per tant, el flux
de sortida és moderat/baix.

No cal una titulació d actor per exercir com a tal però sí la formació.
Alguns alumnes s han incorporat com a funcionaris-tècnics (la titulació els ha permès
opositar) a departaments de cultura municipals. També formen estudiosos / teòrics o
crítics teatrals (especialment en la branca de direcció).

Les televisions privades han donat molta feina a actors per les sèries. Els alumnes
catalans procedents de centres de formació estrangers (Goethe Institut, Institut
Français, British Council, etc.) encara ho han tingut més fàcil per treballar a França,
Alemanya o el Regne Unit, en haver combinat la formació d actors amb el perfecte
domini lingüístic.

A Catalunya falten companyies públiques que puguin incorporar actors (al Regne
Unit o França sí).

També hi ha molts actors catalans treballant en sèries de televisió a Madrid, on
s imparteix una formació d inferior qualitat. Per això també reben alumnes de
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Mallorca o fins i tot de València (malgrat existir una escola valenciana d art
dramàtic).

Cal singularitzar l oferta, crear una diferència.

Videojocs i noves tècniques d animació (animatronics, etc.) demanden també actors.


