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El Festival de Dixieland de Tarragona és una de les propostes que han quedat congelades aquest any per culpa de les retallades pressupostàries

ISAAC ALBESA
Tarragona

S
om llamp, som cruïlla.
Aquest és el títol de
l’espectacle dirigit per
Marc Chornet que de-
mà, a les 20.00 hores,

donarà al Palau de Congressos el
tret de sortida de l’any en què
Tarragona ha estat nomenada ca-
pital de la cultura catalana; una
distinció que sembla poca cosa si
es recorda que només fa un pa-

rell d’anys Tarragona aspirava a
ser declarada capital cultural
l’any 2016 però a nivell europeu.
Però, amés, aquest trofeu de con-
solació arriba en una època de
forta crisi econòmica, que ha col-
pejat durament l’àrea de Cultura
del consistori tarragoní, cosa que
ha obligat a “congelar”, en parau-
les de la regidora Carme Crespo,
dues de les propostes culturals i
d’oci més consolidades de la ciu-
tat des de fa molts anys: el Festi-
val Internacional de Dixieland i

el Concurs de Focs. En total, la
reducció en el pressupost de les
àrees de Cultura, Festes i Patri-
moni per programes i activitats
ha estat d’un 29% (dels 6,3 mi-
lions d’euros del 2011 s’ha passat
als 4,4 milions d’enguany).
No és només la congelació dels

dos festivals abans esmentats.
També el TeatreMetropol ha en-
darrerit l’inici de la temporada
2012 (previst pel mes de març);
s’ha deixat de fer cinema en ver-
sió original a l’Antiga Audiència i

s’han reduït en un 75% les sub-
vencions directes a associacions i
la col·laboració amb festivals o
programes organitzats per altres
entitats com és el cas del Festival
REC. Aquest festival ha passat de
rebre 60.000 euros l’any 2011 a
rebre només una ajuda en con-
cepte de producció i cessió d’es-
pais valorada en 20.000 euros,
una ajuda insuficient per tirar en-
davant el festival, segons els seus
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impulsors, l’associació Play Rec,
que ha decidit posposar el certa-
men.
Carme Crespo explica que

malauradament s’han vist en
l’obligació de prioritzar i per
aquest motiu s’ha decidit apostar
per quatre grans programes que
“li atorguen projecció a la ciutat i
diferenciació respecte a d’altres”.
La regidora es refereix a Tarraco
Viva, el Concurs de Castells, el
festival de fotografia Scann i la
part tradicional i patrimonial de
les festes de Santa Tecla i de Sant
Magí, unes festes que també veu-

ran reduïda notablement l’aporta-
ció municipal en un 50%. A par-
tir d’ara s’han acabat bona part
dels grans concerts gratuïts per-
què tampoc s’ha de confondre “el
que és cultura i allò que és oci”,
segons Crespo.
La voluntat del Consistori és

que siguin les promotores priva-
des les que s’arrisquin a venir a la
ciutat i que l’Ajuntament els ho
faciliti, com ha succeït darrera-
ment amb alguns concerts, o com
passarà aquest estiu amb el con-
cert de Serrat i Sabina, per exem-

ple. Crespo ho témolt clar i consi-
dera que la iniciativa privada ha
de treballar més que mai en mo-
ments com els que estem vivint.
“Abans ajudàvem a les sales de
concerts a programar i ara no ho
fem, i en canvi les sales continu-
em programant”, assegura a tall
d’exemple.
Les entitats i els artistes direc-

tament implicats en aquestes re-
tallades asseguren que no s’ha
planificat correctament des de
l’Administració. Raül Cid, músic
tarragoní que participa des de fa
12 anys al Festival de Dixieland,
assegura que “oficialment ningú
ens ha dit que el festival no es
farà. Creiem que es podrien ha-
ver buscat altres solucions abans
de decidir unilateralment supri-
mir el festival”. Nei Torrell, de
l’associació cultural Anima’t, i un
dels impulsors fa dos anys d’un
Manifest per una nova política
cultural que va rebre les adhe-
sions de vuitanta entitats i més
de 850 artistes i creadors, assegu-
ra: “El govern de Ballesteros, que
va contractar a John Malkovich,
ha estat incapaç de pagar els con-
venis del 2011 quan tocava a les
entitats culturals, que al cap i a la
fi són el motor de la cultura local.
Una política cultural de nou ric

VICENÇ LLURBA / ARXIU

VICENÇ LLURBA / ARXIU

En perill. El Concurs de Focs és l’altre esdeveniment en perill per les retallades

Incògnita. El teatre de Tarragona segueix sense una data
clara d’inauguració i sense model de gestió

Són els participants de
demà a l’espectacle Som
llamp, som cruïlla, dirigit
per Marc Chornet amb la
col·laboració de Teresa
Valls. Apareixeran Josep
Maria Rosselló, Coia Valls,
Pep Escoda, Camerata XXI,
Oriol Grau, Arantxa
Sagardoy, Alfredo Bravo, el
Cor Ciutat de Tarragona,
Espaldamaceta, Marta
Mathéu o Albert Guinovart

Més tard. El teatre Metropol ha endarrerit l’inici de la
temporada 2012, previst pel mes de març

És la retallada en el
pressupost municipal per
l’any 2012 respecte al 2011
en l’àrea de Cultura, Festes
i Patrimoni. La reducció fa
referència exclusivament a
les activitats i programes
culturals perquè
l’Ajuntament ha volgut
mantenir tota la plantilla
de tècnics i personal
administratiu d’aquests
departaments

MENYS ACTIVITAT

L’Ajuntament congela
el Festival de
Dixieland i el Concurs
de Castells de Focs

LA CULTURA A LA CRUÏLLA LA CRISI CONDICIONA LA TITULARITAT DE TARRAGONA COM A CAPITAL CULTURAL

APOSTA PRIVADA

La voluntat municipal
és que les promotores
privades s’arrisquin a
venir a la ciutat
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Capitalitat sense calaix
29%
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I. ALBESA
Tarragona

L
a salaTronodeTar-
ragona viu el seu
millor moment des
de la seva creació a
finals del 2002. La

sala independent de la Part Alta
s’ha acostumat a penjar el car-
tell d’entrades exhaurides amb
les seves darreres produccions:
La Marató de Nova York i, so-
bretot, Bildelberg Club Cabaret,
tot un fenomenque s’ha prorro-
gat setmana rere setmana des
de la seva estrena a finals del
2011.
El passat gener, la Trono va

batre el seu propi record d’ocu-
pació obrint 22 dies i progra-
mant 23 funcions amb un 102%
d’ocupació, una xifra que s’ex-
plica perquè s’ha afegit una ca-
dira a la seva capacitat total,

que és de poc més de 50 perso-
nes. De fet, la Trono s’ha con-
vertit aquests primersmesos de
l’any en l’únic teatre de la ciutat
amb programació estable, ja
que el Metropol ha endarrerit
l’inici de la temporada i El Ma-
gatzemofereix un altre tipus de
programació.
Tot i aquest èxit, la sala Tro-

nopodria veure’s obligada a bai-
xar la persiana i suspendre part
de la temporada, segons explica
l’actor Joan Negrié, que també
és el gestor d’aquest espai escè-
nic. El problema ambquè es tro-

ba és l’endarreriment de les sub-
vencions ja atorgades per les
institucions o la reducció dels
patrocinis. Segons Negrié,
l’Ajuntament de Tarragona en-
cara els deu la subvenció de
l’any passat que puja a prop de
24.000 euros, i de la Diputació
no rebran cap aportació a dife-

rència d’altres anys. La resta
del finançament és de la Gene-
ralitat, amb una aportació de
41.000 euros, i Repsol, amb
6.000 euros més. Tot i incre-
mentar el preu de les entrades

(de 12 a 15 euros) no n’hi ha
prou per pagar les despeses del
seu funcionament. “És una sala
petita i amb les entrades no po-
demquadrar un pressupost que
l’any passat va arribar a
130.000 euros”, confirma Ne-
grié, que tambéexplica que l’en-
titat s’ha hagut de gastar tots els
estalvis i s’ha quedat a zero.
Aquest és el motiu principal

que els ha portat a prendre la
determinació de tancar la para-
deta durant un temps, si la cosa
no canvia. Al maig hi ha com-
promesa l’estrena d’una copro-

ducció entre la Trono i el
CAER de Reus, Parlour Song
(música de fons), de Jezz But-
terworth i direcció de Magda
Puyo. Serà l’única obrade la pri-
mavera perquè a partir de
l’abril no pensen programar
cap altre espectacle.
Des de l’Ajuntament de Tar-

ragona s’ha volgut tranquil·lit-
zar la Trono. La regidora
Carme Crespo ha afirmat que
cobraran perquè “aquest és un
compromís municipal”. Segons
Crespo, la subvenció està atura-
da a Tresoreria a l’espera de te-
nir liquiditat suficient per po-
der fer front a la despesa. La
Trono, com lamajoria de les en-
titats de la ciutat, veuran reduï-
da l’aportació que reben de
l’Ajuntament enguany. “Ente-
nem que hi hagi reducció, però
a nosaltres la reducció és d’un
42% quan la mitjana d’aquest

descens és aproximadament
d’un 30%”, es lamenta Negrié.
Però tot i aquests problemes

econòmics permantenir opera-
tiva l’estructura de la sala Tro-
no, les seves produccions conti-
nuaran rodant en els pròxims
mesos. Bildelberg Club Cabaret,
una dura crítica a la societat ac-
tual en clau de sàtira escrita en-
tre Toni Orensanz i Oriol Grau
es podrà veure a Igualada i tam-
bé farà una gira d’estiu a l’espe-
ra de trobar un teatre aBarcelo-
na on poder fer temporada la
propera tardor.c

que ens ha conduit, per la manca
de previsió d’ingressos i d’allar-
gar més el braç que la màniga, a
unes retallades que no estan ben
gestionades”.

El Centre d’Art de Tarragona
El Centre d’Art de Tarragona és
un dels altres projectes culturals
estrella del Consistori tarragoní.
Descartat, de moment, el projec-
te de reordenació de la Tabacale-
ra, el Centre d’Art començarà a
funcionar als Tinglados tot i que
s’està a l’espera que la Generali-
tat signi el conveni pel 2012 que
permeti la posada en funciona-
ment definitiva. “L’any passat te-
níem compromesos per part del
Govern 140.000 euros i només
en van arribar 50.000”, explica
Crespo, que confia en el compro-
mís del departament encapçalat
per Ferran Mascarell.
La data per a l’esperada inaugu-

ració del Teatre Tarragona conti-
nua sent un gran misteri i ningú
no en vol parlar públicament. Tot
dependrà del final de les obres, ja
que els problemes de les empre-
ses adjudicatàries ha provocat un
endarreriment rere l’altre. Fa dos
anys es va encarregar al director
teatral Ramon Simó un projecte
de gestió que aglutinés el Teatre
Tarragona, elMetropol i el Camp
deMart. Simó, actual director del
Festival Grec de Barcelona, va
lliurar un informe a partir del
qual es treballa. La regidora asse-
gura que una fórmula mixta de
gestió pública i privada pot ser la
solució, però ara mateix se’n des-
coneixen més detalls.c

El retard de les
ajudes i la reducció
de les subvencions,
els motius principals
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Una de les darreres funcions programades per la sala Trono
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SalaTrono:entre
l’èxit iel tancament

MO D E L D E G E S T I Ó

Transaccions a
través delBanc
de laCultura

]Carme Crespo assegura
que s’aprofitarà la capital
de la cultura catalana per
posar damunt la taula un
nou model de gestió cul-
tural. “Els nostres tècnics
estan fent una gran feina
i serem un exemple per
molts ajuntaments que
després vindran a veure
com ens ho fem”, explica
la regidora. El lema de
Tarragona 2012 és La
cultura ens transforma i
pretén posar en valor, en
paraules de la regidora, el
ric teixit cultural de la
ciutat i la tasca de tot
tipus de creadors i artis-
tes. Durant la segona mei-
tat de l’any es posarà en
funcionament el Banc de
la Cultura, una iniciativa
per fomentar les transac-
cions culturals entre
l’oferta i la demanda a la
ciutat. “Aquesta funció
mediadora de la gestió
cultural pública de Tarra-
gona serà un exemple i
marcarà un camí per on
s’ha d’anar en el futur”,
segons la responsable de
l’àrea de Cultura.

Tot i omplir la major part de les funcions,
aquesta sala independent podria veure’s obligada
a abaixar la persiana per manca de diners


