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EN SÍNTESI

Eluana i
Berlusconi

Marçal
Sintes

No em sembla fàcil, gens,
opinar sobre el cas d’Eluana
Englaro, morta a Udine des-
prés que li retiressin l’ali-
mentació artificial i la hi-
dratació, a pesar que
estem parlant d’una dona
en coma vegetatiu des de
feia disset anys i sense cap
esperança que la seva situ-
ació pogués canviar. És per
això que em va xocar i, la
veritat, desagradar obser-
var grups de gent cele-
brant la desconnexió
d’Eluana com un triomf,
igual que m’incomodava
veure manifestants amb
pancartes i cridant a ple
pulmó en un sentit o bé en
l’altre. Justament que el
cas hagi derivat en una
mena de topada violenta
entre faccions resulta un
dels aspectes més lamen-
tables del que ha succeït.
Situacions tan delicades,
tan serioses, no haurien
d’acabar col·locades en el
centre d’una agra disputa
en què prima l’emotivitat i
la superficialitat en detri-
ment de la reflexió serena,
aprofundida i amb mati-
sos. Des d’aquesta òptica,
el president del govern ita-
lià, Silvio Berlusconi, s’ha
equivocat de mig a mig. No
tant, al meu entendre, per
la seva posició sobre el
moll de l’os de l’assumpte
–és a dir, sobre la descon-
nexió–, com per la manera
com ha intentat imposar
el seu parer. No és accepta-
ble, per exemple, que es
menystingui l’autoritat del
Tribunal Suprem, que s’as-
setgi les clíniques, que es
violenti el president de la
República i que s’instru-
mentalitzi la norma. No es
pot actuar tal com ha fet
Berlusconi –i amb ell tants
altres arrenglerats a
banda i banda–, és a dir,
com una mena de hooli-
gan que no s’atura davant
res ni ningú. La seva im-
prudència i barroeria han
contribuït a distorsionar el
debat, han causat molta
tensió social i han donat
peu a un espectacle gens
beneficiós per a les institu-
cions italianes.
m.sintes@hotmail.com

�Comenta l’article a
www.avui.cat/53526

Periodista
i professor
de la URL

Què és Teatralnet?
Una revista digital especialitzada en arts escè-
niques. És un projecte que va néixer fa onze
anys per promocionar-les a través d’una infor-
mació exhaustiva. Volem fer conèixer el teatre
que es fa a Catalunya a través d’una divulgació
rigorosa dirigida a tots els públics.

Sona bé...
Durant anys hem treballat a l’ombra. Ens conei-
xia tot just la gent interessada en el teatre. Ara
ens estem adreçant al gran públic que necessita
un referent per triar què vol anar a veure.

Perquè la gent triï consultar Teatralnet abans
d’anar al teatre, hi ha d’haver molta informació...
Esclar. Per això hem optat pel camí de l’especia-
lització. Llegir només una breu sinopsi del que
veurà pot ser enganyós. En canvi, trobar la fitxa
d’un actor i poder veure tots els treballs que ha
fet abans amb un clic és genial. Hi tenim un
munt d’informació: des de les crítiques publica-
des a tot arreu fins a reportatges en vídeo, foto-
grafies, entrevistes relacionades amb els espec-
tacles... Fins i tot hi ha un obituari!

Internet és el futur de la comunicació?
Sense desmerèixer ningú, a internet pots aglu-
tinar premsa escrita, ràdio i televisió. I el més
important és la immediatesa i sense límit
d’espai. Poder penjar informació d’una roda de
premsa al cap de mitja hora, amb fotografies in-
closes és fantàstic.

He vist que teniu un club. Funciona avui un club?
És una eina importantíssima de fidelització. Hi
ha clubs en tots els àmbits. Quan vam néixer el
1997 vam contribuir des de la gratuïtat que
moltes platees del país no estiguessin buides
entre setmana i això fomentava el boca orella.
Després van venir empreses privades que van
veure en internet una font d’ingressos oferint
entrades a canvi d’una comissió. Però nosaltres
ho mantenim perquè és un servei gratuït. Som
periodistes i la nostra tasca és la divulgació.

Com es guanyen diners amb la vostra feina?
D’una banda a través de la publicitat. De l’altra
donant serveis com l’allotjament de webs, l’en-
registrament d’espectacles en vídeo o l’edició de
making off per a companyies. Es guanyen pocs
diners, la nostra vocació és de servei públic.

Teniu dades de la difusió de Teatralnet?
Segons l’OJD som la primera publicació en cata-
là a internet especialitzada en un tema cultural.
Hem arribat a les 70.000 pàgines vistes i als
18.000 usuaris únics mensuals.

“Internetés
laimmediatesa
senselímits
d’espai”

En castellà tindríeu més visites, suposo...
Lògicament. Però la qüestió no és abastar més.
És ser conseqüents amb la nostra cultura i el
nostre entorn. Cal oferir un producte rigorós
perquè la gent respongui. Penso en l’èxit de Sa-
piens o emissores com RAC 1, que han apostat
pel català des del sector privat. I han triomfat.
Ofereix excel·lència i vindrà tothom.

L’excel·lència –paraula de moda!– porta a l’èxit?
Intentem arribar a un punt qualitatiu que és di-
fícil de trobar a internet en el sector de les arts
escèniques. Hi ha pàgines molt ben fetes d’as-
pectes concrets, però dissenyar una cartellera
com la de Barcelona és molt difícil. Hi ha molta
informació a gestionar que requereix capacitat.
Si no t’agrada aquest món, al final acabes cre-
mat. Molts periodistes s’han quedat pel camí

Esteu satisfets del resultat?
És un camí gens rutinari, ple d’il·lusió i satisfac-
cions, en què també et trobes la ingratitud i el
menyspreu. Per sort, nosaltres, cada cop menys.

Els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’una
eina com la vostra? O sou una competència?

És una qüestió en què no vull entrar.
Crec que els mitjans públics han de
defensar la nostra cultura. A hores
d’ara només ens ha fet un reportat-
ge RAC 1, que és privada. Ni Televi-
sió de Catalunya ni Catalunya Ràdio
han dit mai res de nosaltres. Parado-
xalment em consta que ens utilitzen
per trobar informació.

Com us han conegut els lectors?
Fenomen boca orella.

Quants sou en plantilla?
Tres fixos i un alumne en pràcti-
ques. Tots fem de tot. La polivalèn-
cia és una virtut per al periodista, en
els temps que corren.

Les institucions han fet alguna cosa?
Durant molts anys ens hem autofi-
nançat. Les nostres newsletters ar-
riben a més de 20.000 correus elec-
trònics. Tenim un target molt ben
definit. I estem fent difusió cultural.
L’Ajuntament ens ajuda des de fa
anys amb una partida petita. Ara la
Generalitat, després de nou anys de
batallar, ens comença a fer cas.

El conseller Tresserras parla de potenciar els ins-
truments de promoció escènica...
Deixant de banda els diners, considero lamen-
table que ningú s’hagi interessat per res del que
fem, per trobar sinergies. Ara l’Institut Ramon
Llull publica una base de dades de textos tea-
trals i ho anuncia a so de bombo i platerets. Nos-
altres tenim una base de dades d’artistes molt
potent, amb més de deu mil fitxes. L’any passat
vam intentar parlar amb ells i ni ens volen
rebre. Saben que existim però no els interes-
sem.

Reclameu suport institucional?
És necessari per poder desenvolupar eines com
la digitalització documental o la producció d’au-
diovisuals promocionals dels espectacles en car-
tellera. I es que la gràcia és que la gent ens mira!

❝Els mitjans públics han
de defensar la nostra
cultura. Només ha parlat
de nosaltres RAC 1,
que és privada
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Periodista,nascutfa42anys,
s’interessa,comcorrespon,pertotallòque
s’hagi de divulgar. Va començar a la ràdio
i ha treballat en diferents mitjans. Però és
molt especialment un enamorat del teatre
i això l’ha portat a ser pioner en la creació i
edició d’una revista digital especialitzada
enlesartsescèniques.EsdiuTeatralnet,és
obertaatothomijahamerescutelspremis
Butaca2001,2003i2008almillormitjàde
difusió teatral i el premi Gaziel 2006 al
mitjà de comunicació més imaginatiu.

L’entrevista
Albert Miret Director de ‘Teatralnet’, la primera revista ‘online’ de les arts escèniques TeresaBruna
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