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En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’INFORMA l’interessat
que les dades de caràcter personal que facilita, i que resultin necessàries per a la for-
malització, gestió, execució i desenvolupament de l’activitat negocial de l’edició, arts
gràfiques, reproducció en suports gravats i les diverses activitats promocionals de
Corporació Catalana de Comunicació, S.L. (en endavant CCC), s’incorporaran a un fit-

xer automatitzat de titularitat i responsabilitat de CCC. En remetre l’interessat les
seves dades de caràcter personal a CCC, expressament AUTORITZA la utilització de les
dades als efectes de les comunicacions que CCC porta a terme amb els seus subscrip-
tors, clients i/o altres interessats informant-los de les seves activitats, notícies, promo-
cions, esdeveniments, així com de qualsevol dels serveis i productes relacionats amb

l’activitat negocial de CCC. L’interessat podrà exercir, respecte a les seves dades de ca-
ràcter personal, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comu-
nicació esçcrita dirigida a Corporació Catalana de Comunicació, S.L. - Departament de
Màrqueting (carrer Enric Granados, 84 - 080008 Barcelona) o al correu electrònic 
serveiallector@avui.cat.

Envia aquesta butlleta omplerta amb les teves respostes a:
C/ Enric Granados, 84. 08008 Barcelona. RReeff.. AA++AA++..

Entre totes les cartes rebudes sortejarem 25 lots compostos de:
uunn rreelllloottggee aammbb ll’’hhoorraa ccaattaallaannaa,, 11 ccooll··lleecccciióó ddee CCDDss ddeell ‘‘RRoocckk ccaattaallàà’’ ii

11 lllliibbrree aammbb lleess mmiilllloorrss 2255 eessccaappaaddeess ddee llaa gguuiiaa ‘‘SSoorrttiimm’’..

El diari AVUI és posarà en contacte amb els guanyadors del sorteig,
que hauran de venir a recollir el premi a les nostres oficines

Només amb l’

Nom i cognoms...................................................................................................

Telèfon de contacte ...........................................

Subscriptor:   Sí          No   

Quina secció t’agrada més ........................................................................................................................................................

Quina secció t’agrada menys ....................................................................................................................................................

Què creus que es pot millorar ..................................................................................................................................................

Què creus que hi falta................................................................................................................................................................

Què creus que hi sobra..............................................................................................................................................................

Volem saber l’opinió dels nostres subscriptors
i lectors del nou suplement

L’escenaesrebel·la

La nova Associació d’Artistes Escènics, amb Roger Bernat i Carles
Santos al capdavant, protestarà dissabte per la falta d’espais

Andreu Gomila
BARCELONA

Els creadors escènics bar-
celonins estan cansats.
Cansats que els situïn dins
la marginalitat, dins l’off,
dins el que és alternatiu, i
continuïn sense disposar
d’espais a la ciutat per
poder mostrar-se al públic.
Per això es van aplegar ahir
davant del Museu Marítim,
a la plaça Blanquerna, per
protestar amb una acció del
pianista Carles Santos, in-
tegrant de la nova Associa-
ció d’Artistes Escènics
(AAE). El lloc escollit no era
circumstancial: era just da-
vant d’un solar on fa set
anys la companyia General
Elèctrica de Roger Bernat
assajava. Els van fer fora i
encara no hi ha res. “El
1998, al Poblenou hi havia
15 locals d’assaig; ara n’hi
ha set”, remarcava Bernat,
un dels performers cata-
lans amb més ressò inter-

nacional. Bernat, de fet, es
va queixar de la “pressió”
que sobre ells exerceixen
les institucions. “Això no
seria tan greu si tinguéssim
les portes dels teatres pú-
blics obertes”, va dir.

L’AAE no demana diners,
sinó únicament espais. I

només el Lliure compta
amb ells amb el cicle Radi-
cals. Per això, a banda de
l’acció d’ahir al Raval, han
organitzat per a aquest dis-
sabte Indisciplines, 24
hores ininterrompudes de
les arts escèniques més im-
pures. Hi seran, entre d’al-

tres, Santos, Bernat, Tomàs
Aragay, Rodrigo García,
Joan Baixas, Cabo San
Roque, Standstill i Albert
Vidal, que tancarà la protes-
ta a les set de la matinada de
diumenge. El lloc: carrer Pa-
llars, 160.

Bernat va avançar que la

situació d’“emergència” que
viuen les arts escèniques a
Barcelona –“amb els pro-
gramadors més conserva-
dors del món”– els ha obli-
gat a ajuntar-se. Diu que no
tenen res en comú i que
només pensen a dissoldre’s.
L’objectiu, però, el tenen
clar: “Volem tornar a donar
al teatre el que creiem que
és el teatre, un espai de
debat on surten els conflic-
tes que viu la societat”.

“El que és trist és que les
arts performatives són el
centre del debat a Europa”,
va afegir Bernat, per deixar
clar la distància que separa
Catalunya de la resta del
món. Nico Baixas, no obs-
tant, va assenyalar que no
volen caure “en l’apatia de
dir que Barcelona és una
merda”.

La frase de Brossa –“no
hi ha avantguardistes,
n’hi ha que van retar-
dats”– va ressonar a la
plaça Blanquerna. ■

POLÍTICA CULTURAL
Es crea la Xarxa de
Ciutats Valencianes
Ramon Llull
Els ajuntaments de Sueca, Mo-
rella, Gandia i Vinaròs han
aprovat la constitució de la
Xarxa de Ciutats Valencianes
Ramon Llull, que té com a ob-
jectiu incorporar-se a la funda-
ció del mateix nom. Segons ha
informat l’Institut Ramon Llull
(IRL), els estatuts de la xarxa
també preveuen la incorpora-
ció de tots els ajuntaments va-
lencians que ho desitgin.
Aquesta iniciativa podria ser el
primer pas que acostés el go-
vern valencià a unir-se a l’IRL.

GOVERN
La Generalitat
modifica la llei del
Consell de les Arts
La Generalitat va aprovar ahir
la modificació puntual de dos
articles de la llei del Consell
Nacional de la Cultura i de les
Arts de Catalunya que esta-
bleixen el règim d’incompati-
bilitats previst per als mem-
bres del plenari. El nou text
aclareix el règim d’incompati-
bilitats dels membres.

Cultura
enbreu

Carles Santos tocant ahir el piano davant del Museu Marítim ■ ACN


