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Col.lectius de teatre denuncien
precarietat i reclamen millores

ARTS ESCÈNIQUES 3 REIVINDICACIÓ

b

ÁNGELA GARCÍA
BARCELONA

Associacions
catalanes es mobilitzen
amb motiu del dia
mundial del sector

L
es associacions de teatre cata-
lanes i professionals del sec-
tor es van congregar ahir a
l’Institut del Teatre de Barce-

lona i van aprofitar la celebració del
Dia Mundial del Teatre per criticar
la situació de precarietat que, se-

gons ells, pateix aquest art a Catalu-
nya. El president de l’Associació Ca-
talana d’Escoles de Teatre, Anton
Font, va expressar davant els 200 as-
sistents a l’acte que se senten «total-
ment ignorats» per la Conselleria de
Cultura de la Generalitat i va dema-
nar al Govern que homologui els
seus estudis com a ensenyament
artístic.

Manel Barceló, actor i secretari ge-
neral de l’Associació d’Actors i Direc-
tors Professionals de Catalunya
(AADPC), va qualificar en el seu ma-
nifest, titulat La llarga travessia, de
«molt negre» el panorama actual,

que considera «responsabilitat de
tots», i va fer una crida a la unitat
dels professionals del teatre per evi-
tar que es vegin com a «competi-
dors», ja que aquesta és una de les
causes de la «falta de noves compa-
nyies» que va lamentar el president
de l’associació, Ferran Rañé.

Ell mateix va aconsellar als nous
graduats en arts escèniques que tre-
ballin en grup, perquè d’una altra
manera acabaran en un mercat la-
boral on els cercatalents aniran a
buscar-los i s’aprofitaran de la seva
vocació. «No ho teniu fàcil», va dir
als estudiants, però va expressar la

seva intenció de fer tot el que sigui
possible per millorar el seu futur. Al-
gunes de les seves propostes són
«consolidar» el projecte per conver-
tir la vella fàbrica Fabra i Coats de
Sant Andreu en un lloc de treball
per a artistes, procurar més visibili-
tat de les subvencions per a nous ta-
lents i apostar pel teatre de «risc i re-
cerca», cosa que pal.liaria l’«esclerosi
i l’envelliment» del sector.

RODOREDA I PALAU I FABRE / Per fina-
litzar l’acte, es van llegir textos de
Mercè Rodoreda i Palau i Fabre, a
més del manifest internacional que
cada any escriu una personalitat del
teatre, el canadenc Robert Lepage en
aquesta ocasió. El mateix va passar
al Teatre Romea i a diferents punts
d’Espanya, com el passeig de Recole-
tos de Madrid, on fa 25 anys que es
col.loca una bufanda blanca al coll
de l’estàtua de Valle-Inclán per cele-
brar aquest dia. H33 L’estàtua de Valle-Inclán.

temsí

L’orquestra de
Glenn Miller toca a
BCN per primer cop
MÚSICA 3 L’Original Glenn Miller
Orchestra actuarà avui per primera
vegada al Gran Teatre del Liceu a
Barcelona, per rendir homenatge al
músic nord-americà que dóna nom
a la banda, formada per cinc saxos,
quatre trompetes, quatre trombons,
tres percussions i dos vocalistes.
Aquesta formació es manté tal com
la va concebre Glenn Miller l’any
1968 i ha viatjat per tot el món amb
un repertori de 200 peces, entre les
quals hi ha èxits com Moonlight Sere-
nade, Jukebox Saturday Night i In the
mood.

Josep Julien obté
el premi Fundació
Romea de Textos
TEATRE 3 L’obra Honk Kong Had-
dock, de Josep Julien, va ser recone-
guda ahir en la quarta edició del
premi de la Fundació Romea de Tex-
tos Teatrals, a la qual es van presen-
tar 54 peces. El jurat, format, entre
altres, per Marta Angelat, Calixto
Bieito, Carles Canut, Magda Puyo i
Mingo Ràfols, va distingir així ma-
teix amb un accèssit l’obra Sushi, de
Mar Monegal, per «la frescor del seu
llenguatge i una estètica que con-
necta perfectament amb uns espec-
tadors que han crescut amb el man-
ga japonès i la televisió».


