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La Fondazione Teatro della Toscana continua treballant per restituir al teatre el paper de 

factor actiu en la societat, entès com a instrument de participació en els esdeveniments 

d’aquesta mateixa societat. 

En aquest sentit identitari i de projecció és la seva activitat internacional, que avui porta a 

presentar la plataforma de pensament Parliamone… en col·laboració amb el Théâtre de la 

Ville de París, el Teatre Lliure de Barcelona, la Norwegian Theatre Academy i el Watermill 

Center de Bob Wilson: un calendari de trobades de pensament entre artistes joves i 

personalitats reconegudes de l’àmbit mundial per traspassar a les noves generacions 

mirades obertes i reflexions sobre la complexitat de la realitat i sobre la necessitat de la 

institució teatral de dirigir-se a la societat. 

Fins diumenge 17 de febrer s’està fent al Teatro della Pergola de Florència la primera 

trobada, Theatrical Catalysts and the Urban Sensory [Catalitzadors teatrals i l’experiència 

sensorial urbana], per entendre les necessitats teatrals de la ciutadania i comprendre com 

pot realment el teatre “fer comunitat”. També s’ha unit a la reflexió l’Azienda Pubblica 

Servizi alla Persona Montedomini, que ha ofert a la companyia I Nuovi, als alumnes del Curs 

per a Actors “Orazio Costa” de la Fondazione i als estudiants de la Norwegian Theatre 

Academy l’oportunitat d’escoltar històries de la ciutat per part d’alguns dels seus hostes. 

Les pròximes trobades seran al març amb Euripides Laskaridis; al maig amb Pablo 

Messiez, i a l’octubre amb alguns artistes del Watermill Center, coincidint amb l’estrena 

nacional a la Pergola de l’espectacle Mary Said What She Said, amb Isabelle Huppert i 

dirigit per Bob Wilson.  

En el seu camí vers la pròpia idea del teatre com a combinació de tradició i d’innovació, amb una 
potent base formativa i amb l’objectiu primordial de promoure “la millora dels Humans”, la 
Fondazione Teatro della Toscana afronta cada cop més les relacions internacionals com un dels 
vehicles de projecció fonamentals i estratègics. 

Particularment, destaca l’obertura de relacions estables i exclusives per Europa i arreu del món a 
través dels representants d’estructures de referència, amb les quals coproduir espectacles i 
compartir projectes, però sobretot crear oportunitats de creixement i de treball mitjançant una 
àmplia i articulada activitat de formació. Plantejar-se reptes d’excel·lència en el camp de la 
programació i la recerca teatral s’inscriu en una visió complexa que compara alhora la Fondazione 



amb els seus socis, i Florència, amb les seves peculiaritats, amb les altres ciutats. Entre els socis, 
de moment, hi figuren el Théâtre de la Ville de París, el Teatre Lliure de Barcelona, la Norwegian 
Theatre Academy i el Watermill Center de Bob Wilson. Són en procés de definició altres acords 
amb altres institucions del mateix nivell. 

A indagar sobre la ciutat i sobre el paper del teatre en la comunitat, està dedicat precisament 
Theatrical Catalysts and the Urban Sensory [Catalitzadors teatrals i l’experiència sensorial 
urbana], que té lloc al Teatro della Pergola de Florència fins diumenge 17 de febrer: és la primera 
trobada de la plataforma de pensament Parliamone… nascuda de la voluntat del Teatro della 
Toscana de facilitar trobades de pensament entre artistes joves i personalitats reconegudes 
d’àmbit internacional en el camp del teatre, les arts visuals, la música, l’arquitectura i la producció i 
distribució de la cultura. L’objectiu és traspassar als participants, en aquest cas a la companyia I 
Nuovi, als alumnes del Curs per a Actors “Orazio Costa” de la Fondazione i als estudiants de la 
Norwegian Theatre Academy, col·laborador principal d’aquesta primera trobada, mirades obertes i 
reflexions sobre la complexitat de la realitat i sobre la necessitat de la institució teatral de dirigir-se 
a la societat. 

Els professionals que participen en Theatrical Catalysts and the Urban Sensory són Elisabetta di 
Mambro, productora; Juan Carlos Martel Bayod, dramaturg i director, que acaba de ser nomenat 
director del Teatre Lliure de Barcelona; Serge von Arx, arquitecte, director artístic i docent 
d’escenografia a la Norwegian Theatre Academy; Kjartan Fønstelien, arqueòleg, i Lars Petter 
Hagen, compositor i músic. Florència és posada en qüestió per entendre les necessitats teatrals 
dels ciutadans i comprendre com pot realment el teatre “fer comunitat”. 

La idea que es planteja és aplicar les potencialitats del Teatro della Pergola com a lloc efectiu de 
reunió en l’espai públic del centre de Florència. Els models de comportament i d’interacció 
estudiats portaran a redefinir l’estratègia amb la qual el teatre pot implicar realment la ciutat. 
També s’ha unit a la reflexió l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Montedomini, que ha ofert als 
participants l’oportunitat d’escoltar històries de la ciutat per part d’alguns dels seus hostes. 

El calendari de màxims de la plataforma Parliamone… per al 2019 preveu diverses trobades de 
pensament. Al març, amb l’artista grec emergent Euripides Laskaridis, que farà estada a Florència 
en el procés de creació del seu nou espectacle Elenit, un recorregut que preveu la següent visita 
als Chantiers d’Europe de París per part del Théâtre de la Ville. Al maig, amb Pablo Messiez, 
dramaturg, director i actor argentí. I a l’octubre, coincidint amb l’estrena nacional a la Pergola de 
l’espectacle Mary Said What She Said, amb Isabelle Huppert i dirigit per Bob Wilson, amb alguns 
artistes del Watermill Center, síntesi i suma de les experiències realitzades en les trobades 
prèvies. 
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