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Francesc Guardans, 
nou president del 
Consell de la Cultura
CULTURA 3 El Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts (Con-
ca) inicia una nova etapa amb el 
nomenament, fet oficial ahir, de 
Francesc Guardans com a presi-
dent en substitució de Xavier Bru 
de Sala. El Conca treballa en pro-
jectes com l’elaboració de les ba-
ses de la futura llei del cine i el 
desenvolupament del pla inte-
gral de la dansa, entre altres.

ÍTEMS

Peter Gabriel 
reinterpreta David 
Bowie i Arcade Fire
MÚSICA 3 El músic britànic, exinte-
grant de Genesis, trencarà un silenci 
discogràfic de set anys el 2010 amb 
Scratch my back, un àlbum amb peces 
de David Bowie, Arcade Fire, Talking 
Heads, Paul Simon, Radiohead, The 
Kinks, Lou Reed, Neil Young i Elbow. 
Totes les versions han estat gravades 
en un estudi per a orquestres de Lon-
dres, amb arranjaments del violinis-
ta John Metalfe.

33 Els representants dels grups privats, ahir a la seu del Teatro de los Sentidos, al Polvorí.
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REIVINDICACIÓ

Les companyies catalanes 
tenen por de desaparèixer

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELOnA

L
es companyies teatrals cata-
lanes van donar ahir el crit 
d’alarma. La seva denúncia 
va ser contundent: està en 

perill de desaparició una manera 
de fer teatre, que ha estat bandera 
de la cultura catalana els últims 30 
anys. La crisi ha provocat que les ins-
titucions, principalment els ajun-
taments, hagin retallat les partides 
destinades a arts escèniques amb la 
inevitable reducció de contractaci-
ons. Una estimació ràpida les situa 
aquest any en un 25% menys respec-
te al 2008.
 L’espai escollit per a la convoca-
tòria, la seu del Teatro de los Senti-
dos al Camí del Polvorí de la falda de 
Montjuïc, va resultar altament me-
tafòric. Hi van descarregar la denún-
cia els 20 integrants de CIATRE (As-
sociació de Companyies de Teatre 
Professional de Catalunya), una en-
titat fundada el 1996. Al capdavant 
del gran grup  hi havia cares tan re-
llevants com la de la seva presiden-
ta, Anna Rosa Cisquella (Dagoll Da-
gom), Joan Lluís Bozzo (Dagoll Da-
gom), Joan Gràcia (Tricicle), Jordi 
Milán (La Cubana), Jürgen Müller (La 
Fura) o Mamen Duch (T de Teatre).

SUPORT A LES GIRES / Bozzo, per exem-
ple, va sentenciar que el model escè-
nic català es decanta perillosament 
entre el teatre públic, a càrrec del 
TNC i el Lliure, i el privat a partir de 
musicals de multinacionals, o de 
produccions que es basen en cares 
famoses de la televisió.
	 Tots els representants d’aquestes 

20 companyies privades van denun-
ciar la reducció de contractacions o 
la rebaixa de caixet per a uns grups 
que tenen en les gires la principal 
forma d’amortització dels especta-
cles. A més a més, la crisi ha fet aug-
mentar la morositat «espantosa» a 
l’hora d’efectuar els pagaments, so-
bretot a la resta de l’Estat, cosa que 
accentua els problemes d’uns artis-
tes que viuen al dia. «Si no podem op-
tar a fer bolos, no podem aguantar», 

va comentar Pepa Plana, la pallassa 
de més trajectòria a Catalunya. Joan 
Segalés, de Vol-Ras, va lamentar que 
no tenen «cap element de pressió» 
per fer front a aquesta morositat, da-
vant el risc que no se’ls torni a con-
tractar més.
 Els professionals van coincidir 
que l’esforç fet per les administraci-
ons per reformar o construir teatres 
requereix una programació molt 
més abundant que l’actual. «Un te-
atre reformat hauria de tenir dues, 
tres o quatre funcions a la setmana», 
va afirmar Cisquella.
 Bozzo va concretar les peticions 
de CIATRE en una dotació pressu-
postària més alta, l’articulació dels 
circuits de contractació de la Dipu-
tació i la Generalitat, la representa-
ció en els òrgans decisoris d’aquests 
circuits i un ressò més gran als mit-
jans del seu treball. «Si no anirem de 
mal en pitjor», va sentenciar.

REDUCCIÓ DEL MERCAT /	Un altre pro-
blema que han trobat les companyi-
es estables catalanes és la reducció 
del mercat espanyol, a partir del fet 
que cada comunitat protegeix els 
grups del seu territori. «Això contri-
bueix a una situació d’ofec encara 
més gran», va dir Cisquella.
 La presidenta de CIATRE va anun-
ciar que tenen prevista una reunió 
amb la Generalitat d’aquí 15 dies 
per plantejar les seves demandes i 
trobar-hi solucions, que no només 
afecten la seva associació, sinó tam-
bé les 120 companyies privades cata-
lanes, segons un cens del 2006.
 Cisquella va rematar la denún-
cia amb un altre exemple per dibui-
xar la problemàtica de la crisi. «Nit de 
Sant Joan, que vam estrenar el 1981 
amb la gira corresponent, és el 2009 
un espectacle de gran format, cosa 
que en dificulta la contractació. Té 
vuit actors i una escenografia que 
cap en dos camions». H

Els grups demanen 
que les institucions no 
abaixin les partides 
per a arts escèniques

La crisi també ha fet 
augmentar la morositat 
en els pagaments 
per les gires

65 espectacles van fer 19 
grups de CIATRE el 2008, el 75% 
per a sales de teatre.

1.234.732 
espectadors van tenir el 2008 les 
companyies de CIATRE, amb un 
38,4% a Catalunya. 

2.165 funcions el 
2008, 996 a Catalunya, 779 
a la resta d’Espanya i 390 a 
l’estranger.

25% és el percentatge 
estimat de reducció 
d’actuacions respecte al 2008.

173 actuacions va fer 
Dagoll Dagom a Catalunya el 
2008. Tricicle en va sumar 157 
a la resta de l’Estat espanyol.
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