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L’art contemporani uneix forces
3Mascarell anuncia la creació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya

EL PERIÓDICO
BARCELONA 

Promoure, ordenar i impulsar l’art 
contemporani del país a partir de 
la cooperació de tots els agents im-
plicats, és a dir, administracions lo-
cals i Generalitat, aquest és l’objec-
tiu de la creada recentment Xarxa de 
Centres d’Arts Visuals de Catalunya 
que ahir va presentar el conseller de 
Cultura, Ferran Mascarell, i que es-
tarà a càrrec de la historiadora Con-
xita Oliver. Es tracta d’«una aposta 

per la creativitat contemporània», 
segons Mascarell. I d’«una oportuni-
tat històrica», segons Oliver, «per do-
nar estabilitat i equilibri a un teixit, 
sovint molt fragmentat i disgregat». 
 La xarxa agrupa els vuit cen-
tres d’art contemporani del país: 
la Tecla Sala de l’Hospitalet, Lo Pa-
ti d’Amposta, el Centre d’Art de 
Tarragona; la Panera de Lleida; 
el Centre d’Art Contemporani de 
Barcelona; Can Xalant de Mataró; el 
Bòlit de Girona i l’ACVic de Vic. I po-

dria acollir una novena sala si fos ne-
cessari. 
 Per aprofitar totes les sinergies 
entre centres i per poder avaluar ob-
jectius quantificables –incrementar 
el nombre de visitants, acostar les sa-
les a la societat, optimitzar recursos, 
ampliar disciplines i fer pedagogia– 
es crearan dos òrgans de diàleg:  el 
Consell Municipal i la Comissió Exe-
cutiva. I es dotarà cada sala d’un con-
tracte programa que permeti una 
avaluació posterior, una cosa fins 
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ara inexistent. El Consell Municipal 
estarà format pels regidors de cultu-
ra de les ciutats amb centre, pel di-
rector general de Promoció i Coope-
ració Cultural, Jordi Cabré, Conxita 
Oliver i el conseller. 

MÉS DOTACIÓ / A la segona taula hi 
haurà els directors dels centres, 
el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (Macba) –pel seu paper 
central en el panorama de l’art con-
temporani– i l’Arts Santa Mònica, 
que, segons Mascarell, té l’encàrrec 
de treballar per millorar la  interac-
ció entre les arts, les humanitats i la 
ciència. 
 Encara que la dotació dels centres 
va a càrrec dels consistoris, la conse-
lleria hi col·laborarà amb 1.100.000 
euros (154.000 més que el 2011). H33 El conseller Ferran Mascarell.

Olot, Lleida i 
Reus celebren  
el Dia Mundial 
del Teatre amb  
La Zaranda

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

«Els teatres de fora de Barcelona no 
tenim actors famosos que vagin als 
forns a vendre pa i coques», va dir 
ahir Tena Busquets, directora del Te-
atre Principal d’Olot. Per això ha ide-
at en aliança amb el Teatre l’Escor-
xador de Lleida i el Bartina de Reus 
un altre tipus de celebració del Dia 
Mundial del Teatre (27 de març): 
obrir els seus escenaris a La Zaran-
da, de Jerez. Trenta-quatre anys d’in-
subornable trajectòria en favor d’un 
teatre de creació molt personal i ri-
gorós avalen una companyia que va 
rebre el 2010 el Premio Nacional de 
Teatro, però que diu que segueix te-
nint més audiència a Sud-amèrica 
que a la seva terra.
 Nadie lo quiere creer. La patria de 
los espectros es veurà avui a Olot; de-
mà, a Lleida, i diumenge, a Reus. 
El 5 de maig, el Teatre Joventut de 
l’Hospitalet completarà la minigi-
ra amb un espectacle estrenat en el 
passat Temporada Alta, coproduc-
tor del muntatge. L’obra, gairebé un 
sainet, parteix de la caiguda d’una 
casa de blasó i de com servents i fa-
miliars en volen treure partit.

POÈTICA RARA / El dramaturg Eusebio 
Calonge i l’actor Francisco Sánchez, 
que dirigeix amb l’àlies de Paco de la 
Zaranda, van recordar ahir les senyes 
d’identitat d’un grup que gairebé va 
desaparèixer al complir una dèca-
da, «però va passar el miracle d’Amè-
rica». La Zaranda reivindica una po-
ètica «estranya, aïllada» que fuig del 
teatre com a oci, com a espectacle. El 
seu treball es mou al voltant d’uns 
llenguatges poètics que van a l’es-
sència d’un teatre connectat amb els 
objectes, i per a «una immensa mino-
ria», va apuntar Calonge. H
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