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ARTS EN MOVIMENT Per primer cop, disciplines com el teatre, la dansa, la música i el cant coral, de caràcter amateur i local, gaudiran d’un
circuit permanent per als més de 500 ateneus o equipaments associatius de Catalunya. Representants de la iniciativa s’estableixen avui a la Fira
Mediterrània per informar del nou projecte, que s’iniciarà el gener i que engloba les entitats federades. A la Catalunya central n’hi ha 135
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L’ATENEU IGUALADÍ S’OMPLE DE GLAMUR EN LA PRIMERA NIT DE ZOOM. El
telefilm Raphael va donar ahir el tret de sortida a la novena edició del festival Zoom
de cinema per a televisió d’Igualada. Es tracta d’una història de superació personal
inspirada en la vida del conegut cantant, que explica com Raphael va superar una
greu malaltia hepàtica que li va requerir un trasplantament de fetge, se’n va sortir i
va tornar a pujar als escenaris. Aquest treball audiovisual ha estat dirigit per Manuel
Ríos i protagonitzat per Juan Ribó. Tots dos van ser presents ahir al teatre de
l’Ateneu Igualadí en la gala d’obertura del festival Zoom, presentada per l’actriu
Laura Guiteras. Un seguit de cares conegudes van desfilar per una original catifa
blava, sens dubte la que va causar més expectació va ser Pastora Vega, parella de
Ribó, que va atreure un bon grapat de periodistes del cor. És la primera de les
catorze produccions audiovisuals europees que es projectaran els propers dies. 



Una biografia sobre el mític cantant
Raphael dóna el tret de sortida al
Festival Zoom de cinema per televisió

ACN

Catalunya disposa de gairebé
4.000 entitats dedicades als es-
pectacles culturals amateurs, però
la majoria de vegades les seves
propostes no surten de l’àmbit lo-
cal. Per redirigir aquesta situació,
la conselleria de Cultura ha im-
pulsat la Xarxa d’Arts Escèniques
Amateurs de Catalunya amb l’ob-
jectiu de donar més rendiment a
les produccions novelles de teatre,
dansa, música i cant coral, i gene-
rar nous públics. Així, per prime-
ra vegada es crearà una progra-
mació estable d’espectacles ama-
teurs que circularan pels ateneus
o equipaments associatius cata-
lans federats. Al Bages, de mo-
ment, només hi ha Fals (Associa-
ció Cultural i Recreativa).

Ahir es va presentar aquesta
iniciativa, anomenada Espai A, al
Palau Marc de Barcelona, amb el
conseller Ferran Mascarell, el di-
rector del Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional
Catalana, Lluís Puig, i els repre-
sentants dels cinc col·lectius im-
plicats: Salvador Casals (Federació
d’Ateneus de Catalunya), Martí
Ferrer (Moviment Coral Català),
Josep Rafecas (Federació de Grups
Amateurs de Teatre de Catalu-
nya), Antoni Ortiz (Federació Ca-

talana de Societats Musicals) i
Jordi Núñez (Agrupament d’Es-
barts Dansaires).

La primera programació de l’Es-
pai A, que inclourà una vintena de
muntatges, es preveu realitzar de
gener a maig. Un cop les propos-
tes hagin estat seleccionades per
una comissió artística, iniciaran la
gira pels més de 150 equipaments
associatius del país. La finalitat és
donar més visibilitat i recorregut a
les produccions que sovint no su-

peren el seu àmbit territorial més
proper. A partir d’avui i fins diu-
menge, una representació dels
coordinadors del projecte s’ins-
tal·larà a la Llotja de Manresa,
amb motiu de la Fira Mediterrània,
per informar els programadors i
productors interessats. La xarxa
vol, d’aquesta manera, fomentar la
col·laboració entre les diverses fe-
deracions culturals i augmentar
també l’ús dels espais escènics.

El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va assenyalar ahir la im-
portància «històrica» i no sem-
pre «reconeguda» de les entitats
populars que configuren «el ci-
ment més sòlid de la cultura ca-
talana dels últims 150 anys». En
aquest sentit, Mascarell va desta-
car la «paradoxa» en què es troba
el sector: «una de les premisses
principals de les polítiques cultu-
rals dels països europeus nascudes
a final dels anys seixanta era posar
l’anomenada alta cultura a dispo-
sició de la gent. Avui hem de po-
sar a disposició dels ciutadans la
cultura popular». El conseller de
Cultura va remarcar que «no hi ha
cultura més contemporània que la
tradicional», tot i reconèixer que
Catalunya té una manca rellevant
de «visibilitat», malgrat gaudir
d’una gran «fortalesa».
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La cultura amateur tindrà
per primera vegada una
programació estable al país

L’Espai A vol ser una eina per amortitzar les produccions
populars i donar-les a conèixer més enllà dels circuits locals


D. V.

La denominada cultura ama-
teur catalana gaudeix d’un subs-
trat d’allò més fèrtil. Només a
Catalunya hi ha, actualment, 800
entitats de cant coral, 394 grups
amateurs de teatre, 1.049 ate-
neus, 1.024 esbarts, i 562 bandes
musicals. La producció d’aques-
tes entitats, malgrat que sigui
abundant i de qualitat, sol tenir
un estancament en la seva reali-
tat geogràfica. Per aquest motiu,
l’Espai A vol ser un instrument

que posi en valor tot el treball
aplegat en la nova xarxa d’arts es-
cèniques i fer-lo créixer de forma
conjunta. Lluís Puig, director del
Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana, va
qualificar ahir les entitats populars
que hi ha al país d’«immensa mi-
noria» que necessita sortir del seu
«àmbit territorial». Els organitza-
dors preveuen assolir, durant la pri-
mera etapa de la programació (de
gener a maig), uns 50.000 espec-
tadors. 
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Un fèrtil substrat cultural

de pressupost. Aquesta és la xifra
que el departament de Cultura apor-
tarà durant l’any 2012 al projecte
Espai A. L’objectiu és que en el futur
la iniciativa es pugui autogestionar.

Entitats de Cultura Popular
Bages 59
Anoia 35
Berguedà 25
Solsonès 7
Alt Urgell 6
Cerdanya 3

100.000 €
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LA XIFRA

Els promotors del nou projecte, ahir, al Palau Marc de Barcelona


