
Eleccions a ponents de les seccions de l’AB 2020 

Candidatura a la Secció de Teatre (ST). 

 

Benvolgut/da soci/sòcia: 

Amb la idea fonamental de suscitar entre els socis l’interès pel teatre, en 

general i més concretament en el marc del nostre àmbit cultural, he decidit 

continuar el projecte endegat en el trienni precedent. Pocs canvis, doncs, 

quant a l’orientació i els continguts. En línies generals em proposo durant 

aquests propers tres anys: 

—promoure el debat sobre la realitat teatral del país, tenint en compte la 

mirada del dramaturg, de l’intèrpret, dels oficis teatrals diversos, del 

promotor, del programador, del legislador i, sobretot, del públic; 

—convocar lectures de textos teatrals, continuant amb la bona recepció que 

ha assolit el ClubdeLecturadeTextosTeatrals (CLTT), complement mensual 

de les activitats de la ST; 

—programar algunes representacions de petit format, com monòlegs o 

lectures dramatitzades, en la mesura que sigui assumible econòmicament; 

—acollir les expressions culturals puntuals de transcendència social 

contrastada o que mereixin una especial atenció relacionades amb el món del 

teatre, de la dansa i del circ. Exemples d’aquesta voluntat d’acollida ho fou 

l’homenatge a Ricard Salvat de l’any passat com ho serà enguany entorn de 

la figura del dramaturg Jordi Teixidor. 

 

El repte de la Secció de Teatre de l’AB és mostrar l’art de la representació 

com l’art de la sociabilitat més elaborada i complexa que s’han inventat les 

societats cultes. Si el teatre és l’ateneu de tothom, de tota la societat, no pot 

rivalidar entre els socis com una singularitat, sinó que ha d’oferir-se com una 

forma més, com un espai més, en què hi caben totes les temàtiques. En aquest 

sentit la ST ha d’estendre la mà i compartir amb totes les altres seccions i 

buscar l’interès de la clarificació i del debat, és a dir, programar les activitats 

complementàriament. 

 

Els cicles temàtics encetats darrerament com “Els oficis teatrals” i ”El teatre 

dels Països Catalans” haurien de reprendre’s, després de l’estroncament que 

comportà la restricció sanitària, i completar-se tal com estava previst a l’inici 

del 2020. 

 

Ben cordialment 

Jaume Comas i Gras 

Setembre 2020 


