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El teatre Arteria Paral·lel es va inaugurar el 20 de setembre del 2010
XAVIER GÓMEZ

Unaprogramació erràtica

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L a caiguda de Teddy
Bautista al capda-
vant de la SGAE ha
arrossegat amb ell
el megalòman pro-

jecte de la xarxa de teatres Arte-
ria. Una cadena d’espais tea-
trals que inclou des de Madrid,
Bilbao i Sevilla –el macroteatre
dels quals encara està en obres–
fins a Nova York i Buenos Ai-
res. Un projecte personalista
construït sense els apropiats es-
tudis de viabilitat econòmica i
en el qual a través de la seva
Fundació Autor la SGAE va in-
vertir la barbaritat de 250 mi-
lions d’eurosmolt difícils de re-
cuperar i pels quals té abun-
dants crèdits per tornar. Tan
bonpunt la junta rectora va aga-
far el control de l’entitat fa uns
quants mesos després de la cai-
guda de Bautista va decidir des-
mantellar la xarxa, de la qual
forma part el teatre barceloní
Arteria Paral·lel, però que cons-
titueix un cas a part: no es pot
vendre perquè la propietat del
teatre no és de la SGAE, sinó de
l’Ajuntament de Barcelona, que
va treure a concurs la gestió del
teatre. Així doncs, la SGAE està
buscant per a l’Arteria Paral·lel,
expliquen, “companys de viat-
ge” a qui passar-los totalment o
parcialment la gestió. I malgrat
la greu crisi econòmica, i de-
mostrant que efectivament el te-
atre està sobrevivint a la crisi,
no li han faltat nuvis: sis compa-
nyies, quatre de catalanes i du-
es de madrilenyes, han presen-
tat projectes per operar el tea-
tre a la SGAE.
Les catalanes són Focus –que

ja gestiona quatre teatres a Bar-
celona, el Romea, el Goya, el
Condal i LaVillarroel, i un aMa-
drid, La Latina–, Tres per 3 –la
unió de Dagoll Dagom, Tricicle
i Anexa, que gestiona dos tea-
tres, el Poliorama i el Victòria–
i la promotoramusical The Pro-
ject, que va unida a la producto-
ra i programadora teatral Bitò
de Salvador Sunyer, el director

del festival Temporada Alta,
que aterraria així a Barcelona.
De Madrid han presentat pro-
jecte Letsgo Company, produc-
tora del musical The Hole, que
triomfa a Madrid protagonitzat
per Paco León, i Summum, una
productora i promotora teatral
i musical artífex d’espectacles
com Forever king of pop.

La SGAE assegura que el pro-
cés de selecció serà transparent
i rigorós, que apostarà per la
pluralitat de disciplines –fins i
tot, apunten, unint diversos pro-
jectes–, que volen que generi
públic i també ingressos i que
realitzaran exhaustives anàlisis
econòmiques de les propostes,
per la qual cosa encara els que-

den moltes reunions per enda-
vant. I de totes maneres, com
que a l’abril hi ha eleccions a la
SGAE i després s’hauria de
constituir el nou patronat de la
Fundació Autor, com a mínim
fins a finals de maig no hi hau-
ria decisió. Sens dubte, l’Ajunta-
ment de Barcelona haurà d’au-
toritzar el canvi d’operador.
La concessió actual de l’Arte-

ria Paral·lel, expliquen des de la
SGAE, arriba fins al 2017, pror-
rogable per cinc anys, i després
d’aquest procés ells mantin-
drien aquesta concessió “desen-
volupant una estratègia de
gestió amb empreses que ens
acompanyin en aquest trajec-
te”. Sobre si les companyies que
es presenten haurien de pagar
un cànon, des de la SGAE afir-
men que primer miraran els
projectes i intentaran una no-
va gestió: recuperar els 12 mi-
lions d’euros invertits en la re-
forma de l’Arteria Paral·lel és
gairebé l’impossible.c

]Les tres plantes i 3.418
metres quadrats de l’Arte-
ria Paral·lel es van inaugu-
rar el 20 de setembre del
2010 recuperant Nit de
Sant Joan de Dagoll Da-
gom. El teatre volia presen-
tar grans espectacles de
teatre, dansa, circ i músi-
ca, donar a conèixer nous
talents en els seus espais
secundaris i fins i tot

compta amb estudis d’àu-
dio i vídeo per a creadors.
Tanmateix, la seva progra-
mació ha estat erràtica, i
difícilment ha justificat
l’enorme inversió realitza-
da: ha inclòs des d’Aute a
Pimpinella, i des de jazz a
comèdies com Escándalo
en palacio, de Pedro Ruiz.
Ara hi actua Moncho
Borrajo.

No t’oblidis de completar la cartilla abans
del dimarts 13 demarç per aconseguir
el joc de ganivets + portaganivets.
Retalla 5 cupons dels 7 que es publicaran de dilluns a divendres a
La Vanguardia, del dilluns 5 de març fins al dimars 13 de març.
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Centres de recollida:

Inclou un portaganivets de fusta
massissa per guardar-los.

+ 5 cupons

29Per només

Joc de ganivets + portaganivets

,95€

INFORMACIÓ PER A SUBSCRIPTORS: quan recolliu el producte als centres Condis heu de presentar la cartilla amb els cupons, anotar el número de subscriptor a l’espai reservat a aquest
efecte amb la reserva prèviament efectuada segons opcions indicades a la cartilla.
RESERVES PER A ENVIAMENTS A DOMICILI (subscriptors i lectors): consulteu la mecànica per a trameses a domicili a la cartilla.

Acer inoxidable d’alta qualitat amb un contingut òptim en crom, vanadi i molibdè
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Companyies catalanes i madrilenyes opten a programar el teatre de la SGAE al Paral·lel

Sisnòviospera l’Artèria
MADRID Redacció

La novel·lista mallorquina Carme
Riera, l’obra de la qual ha meres-
cut nombrosos premis, i la poeta
malaguenyaMaría Victoria Aten-
cia, guardonada amb el de laCríti-
ca i amb el García Lorca de poe-
sia, han estat presentades com a
candidates per a la vacant de Va-
lentínGarcía Yebra a la Reial Aca-
dèmia Espanyola, segons va con-
firmar la institució a les agències
Efe i Europa Press. La candidatu-
ra de Riera, catedràtica de Litera-
tura de la UAB, ha estat presenta-
da per Pere Gimferrer, Álvaro
Pombo i Carmen Iglesias, i la
d’Atencia, per Soledad Puértolas,
Inés Fernández Ordóñez i Luis
María Anson. Són les úniques
que competeixen, de moment,
per la butaca ‘n’ de la RAE, enca-
ra que el termini de presentació
de candidatures acaba el dia 21 de
març. El 29 tindrà lloc l’elogi dels
candidats i el 12 d’abril es procedi-
rà a les votacions.
Nascuda a Palma el 1949, Rie-

ra ha publicat, entre altres obres,
Una primavera per a Domenico
Guarini, Epitelis tendríssims i
Qüestió d’amor propi. Va obtenir
el premi Anagrama d’Assaig el
1988 pel seu estudi La Escuela de
Barcelona, sobre poesia de post-
guerra. Va guanyar també els pre-
mis Josep Pla i Nacional de Nar-
rativa per Dins el darrer blau. La
seva novel·laLameitat de l’ànima
va obtenir el premi Sant Jordi de
novel·la el 2003.
Atencia va néixer a Màlaga el

1931 i des de jove va estar vincula-
da als poetes del grup Caracola.
Vídua del poeta i editor Rafael
León. Atencia és autora de poe-
maris com Tierra mojada, Cuatro
sonetos, Cañada de los ingleses,
Los sueños,Elmundo deM.V.,Ad-
viento, Trances de Nuestra Seño-
ra i La pared contigua. Amb la se-
va obra Las contemplaciones va
guanyar el Nacional de la Crítica
i també el dels crítics andalusos.
El 2010 va guanyar el premi Inter-
nacional Federico García Lorca a
tota la trajectòria.c

LaRAEopta
entreVictoria
Atencia i
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