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La política de subvencions de Cultura s'ha elaborat a partir del diàleg amb els professionals de
les arts escèniques

La conselleria dobla el suport al sector teatral

Marta Monedero

E l primer graó de la política teatral de Cultura sembla consistent. Per al 2005, es doblen els ajuts
i subvencions. Això vol dir que s'invertiran 12.528.779 euros en arts escèniques. Els queden
qüestions importants a resoldre com la papereta del Lliure i, de retruc, reformular com serà la
nova etapa del Nacional.
El suport financer del departament de Cultura a l'activitat teatral se situa en 9.703.779 euros per al 2005,
un 69,32 per cent més que l'any anterior. A més, l'increment de subvencions a la dansa registra una
puja del 286 per cent, en passar dels 730.000 euros del 2004 a 2.825.000 euros. En total, l'import que
dedicarà a les arts escèniques gairebé duplica el de l'any anterior. És d'un 93,91 per cent més, ja que
passa dels 6.461.191 del 2004 a 12.528.779 euros. Un suport que compta amb el vistiplau del sector
professional, al qual s'ha consultat a bastament.
En nom de la Coordinadora d'Arts Escèniques de Catalunya, Hermann Bonnín subratllava ahir que la
nova política teatral és "la primera proposta que es fa en setanta anys a les arts escèniques, amb un
intent de visió global i conceptual de país". Bonnín oferia, no obstant, un suport "no triomfalista" al
projecte, ja que s'arrossega "un dèficit" històric en ser un país "amb un dels pressupostos per a Cultura
més baixos" de la Unió Europea.
Després d'un lapsus en què va confondre el director de la productora Focus, Daniel Martínez, amb el
president de la coordinadora d'arts escèniques, la consellera de Cultura, Caterina Mieras, va destacar el
fet d'"estar marcant noves línies", que caldrà valorar "a finals d'any". "És veritat -afegia- que la cultura ha
d'anar a més, però crec que el 93,91 per cent ens permetrà treballar molt". Mieras també destacava que
el "model català aprofita les sinergies" entre el sector públic i privat, perquè les vegades que això s'ha
posat en qüestió, "no ha anat bé".

Grans centres de producció
El departament de Cultura identifica com a motors productius públics el Teatre Nacional de Catalunya,
el Teatre Lliure i el Teatre Fortuny de Reus, als quals s'"afegiran aquelles unitats de nova definició"
distribuïdes al territori català i "sorgides de realitats preexistents i altament consolidades". Un apartat en
què encara els queda molt a fer. Com a mesura urgent, agrupar-los en l'Ens de Teatre Públic, que
encara està per definir. A més a més dels suports a la traducció d'obres estrenades en català per
difondre-les a l'Estat espanyol i a projectes sobre interculturalitat, es recolzarà la consolidació de
festivals ja existents "que cobreixin el forat deixat per Sitges", matisava Berta Sureda, directora de
l'Institut de la Creació Artística i Pensament Contemporani (ICAC), entre els quals, Temporada Alta de
Girona, In Motion, el Panorama d'Olot i Tempo Dansa, i centres com L'Obrador de la Beckett.
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