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ha companyies alacantines que
treballen en aquesta llengua?

Actor, autor i director de teatre, i exdirector delTeatre Arniches d'Alacant

Rafa Hernández: Com a filòleg
entenc que, quan algú ataca,
discrimina o prescindeix de la llengua
del seu país, està menyspreant-se
a si mateix.

per Sergi Mira

AAPV: Pots resumir-nos la teua trajectòria
teatral de quasi trenta anys?

AAPV: Com ha estat la relació amb
la Direcció General de Teatres de
la Generalitat en tots aquests anys?

Rafa Hernández: Tinc mala memòria. Des del 75
crec formar part d’aquesta petita i desllavassada
família de teatrers del Sud de la Comunitat
Valenciana.
En el repàs d’aquestes tres dècades, supose que
poques facetes de la professió em queden per
abraçar. Sens dubte, el millor és que en totes ho
he passat fenomenal i el pitjor és que continue
pensant no haver destacat en cap.

Rafa Hernández: Vull distingir dues
etapes: 1ª amb la Sala Arniches
(obsoleta i desconeguda) i amb els seus respectius
Directors Artístics, en la que la meua relació va
ser d’allò més cordial i efectiva, fins aconseguir
d’aquella un referent. 2ª després de la renovació
del Teatre Arniches i la recent Direcció General,
en la qual s’imposà un tracte de submissió als
criteris i la manca de comunicació.

AAPV: Reprendràs ara l’activitat com a actor,
autor i director?
Rafa Hernández: Per suposat. Arniches suposà
un cúmul de limitacions i condicionants per a la
meua pràctica escènica amb normalitat. Ara torne
a la “lluita”, sense descartar cap de las facetes
que havia aparcat en una aclaparadora latència.
AAPV: Quina funció penses que ha de complir
el Teatre Arniches per a la ciutat d’Alacant i la
comarca?
Rafa Hernández: Per descomptat aquella que
beneficie, tant a la professió d’aquesta Comarca,
com al seu públic i, per extensió, a la resta de la
Comunitat. Seré més concret: servir de plataforma
al Teatre Alacantí perquè deixe de ser tan poc
competitiu.

Evitarem així, la fuga de talents i que, aquells ja
consolidats, continuen sense practicar el
corporativisme i deixen, d’una vegada, d’impedir
el pas; amb l’únic objectiu d’evitar un altre
repartiment de les escasses oportunitats assignades
al Gremi.
AAPV: Vols afegir cap altra cosa?

AAPV: Has disposat de llibertat per a programar
o ha hagut algun espectacle que s’ha quedat
fora?

AAPV: Quins haurien de ser els criteris de
programació?
Rafa Hernández: En sintonia amb el que he dit:
no descuidar aquest col·lectiu, mostrar les
propostes de referència produïdes pels nostres
com a objectiu prioritari i amb el referent de la
ciutadania, que és l’única propietària d’aquest
mercat, i no amb les tendències capritxoses de
determinats tipus de poder..
AAPV: Què et sembla que el valencià haja
desaparegut de la programació, encara que hi

Rafa Hernández: En la primera etapa vaig gaudir
de la llibertat que m’atorgava el pressupost assignat
i les oportunísimes subvencions buscades. En la
segona etapa em “nugaren les mans” i mai van
demanar la meua opinió.
AAPV: Què necessita Alacant per a explotar
teatralment?
Rafa Hernández: Respecte dels professionals d’ací,
confiança en les seues possibilitats i sensibilitat
per emprendre les iniciatives dels qui seguim
pensant que encara és possible “l’explosió” del
nostre producte.

Rafa Hernández: Estic convençut que s’ha
minimitzat la ver tadera impor tància de la
reconstrucció del Teatre Arniches, per mig d’una
presentació patètica i una descarada repercussió
mediàtica.
L’Arniches amb el qual “em tocà ballar” ens
interessava a uns pocs, però ara es converteix
en moneda de canvi i es presumeix d’èxits pels
quals treballarem sols aquells pocs.

