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ASSOCIACIÓ D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE CATALUNYA Els teatres municipals de Manresa, Sant
Cugat, Viladecans, Vic i Granollers han decidit sumar esforços i aliar-se a través d’una associació, oberta a la resta
d’equipaments similars del país, per defensar interessos comuns. Afrontar la crisi amb una sola veu però més potent



Comparteixen un model similar
d’empresa municipal; una capa-
citat semblant i no és la primera ve-
gada que treballen plegats. Els
concerts que Ana Belén oferirà la
setmana que ve a Sant Cugat, Gra-
nollers, Vic i Manresa, per exem-
ple, ja es van negociar de manera
conjunta. Tothom, explica Valen-
tí Oviedo, gerent de Manresana
d’Equipaments Escènics, hi surt
guanyant: l’espectador (millors
preus), l’artista (més bolos) i els
teatres (programació més com-
petitiva). Aquesta és la idea de
fons que ha portat al teatre Kursaal
de Manresa, el Teatre-Auditori
Sant Cugat, l’Atrium de Vilade-
cans, L’Atlàntida de Vic i el Teatre
Auditori de Granollers la creació de
l’Associació d’Espais Escènics Mu-
nicipals de Catalunya. Cadascú
mantindrà les seves especificitats
però buscaran cooperar.

Ahir s’escenificava aquesta unió
que té diversos objectius: actuar de
central de compres per reduir cos-
tos de contractació però, també,
posicionar els teatres municipals
de fora de Barcelona dins de la cul-
tura del país. L’associació s’ano-
mena Teatres Amics i entre els
seus reptes hi ha els de defensar els
interessos comuns davant de les
administracions i el sector de les

arts escèniques i fomentar l’inter-
canvi de recursos i experiències.
Sense descartar «alguna produc-
ció conjunta si no existeix en el
mercat», explica Oviedo. Segons el
president de l’associació, Lluís Vila
d’Abadal,  alcalde de Vic, l’asso-
ciació està oberta a l’entrada d’al-
tres teatres similars d’arreu de Ca-
talunya. L’única condició és que si-
guin de «gestió municipal».

En la presentació d’ahir, Vila
d’Abadal explicava que aquesta
unió entre els equipaments cul-
turals permetrà una «eficiència

més gran» en la seva gestió, ja
que podran «intercanviar siste-
mes de treball, de models i també
el sistema de taquilla». A més,
«podrem apropar els públics d’un
teatre a l’altre i això ens permetrà
que aconseguim preus més baixos
i competitius a l’hora de contractar
empreses o companyies perquè
ens presentarem com una sola
veu davant de l’administració». 

Els cinc alcaldes –Carles Ruiz, de
Viladecans; Mercè Conesa, de
Sant Cugat; Josep Mayoral, de
Granollers;Vila d’Abadal, de Vic; i

Valentí Junyent, de Manresa– van
coincidir a afirmar la importància
d’unir-se en un moment de crisi
econòmica per tal de ser més forts
i competitius. Per a Valentí Junyent,
aquesta unió «pot aportar més
espectadors i donar a conèixer tot
allò que es fa fora de Barcelona en
l’àmbit del teatre, la música o la
dansa, que molts cops queda eclip-
sat per la capital». Una opinió
compartida per Josep Mayoral:
«en temps difícils el més encertat
és sumar» i «establir aliances amb
teatres importants del territori». 
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El Kursaal i quatre teatres més s’uneixen
per ser més competitius en el mercat 

L’Associació Teatres Amics busca visibilitat al país i actuar de central de compres d’espectacles

Els alcades de Granollers, Josep Mayoral; Viladecans, Carles Ruiz;
l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa; l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent; i el de Vic, Lluís Vila d’Abadal, president de l’associació
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L’actriu María Asquerino, de 85
anys, un dels noms amb lletres
grans del teatre i el cinema espa-
nyol, va morir a Madrid a causa
d’una malaltia pulmonar quan
era traslladaa la nit de dimarts
pels serveis d’emergències a la
Fundación Jiménez Díaz. Nascu-
da a Madrid el 1927, Asquerino va
passar set dècades sobre els esce-
naris i es va retirar al final del
2008 després de representar Tío
Vania al Teatro María Guerrero. El
món de la cultura plorava ahir la
pèrdua de l’actriu «més lliure d’Es-
panya, que ho va pagar amb la so-
ledat i l’oblit», com així la va qua-
lificar Josep Maria Pou, íntim amic
de l’actriu. L’autòpsia  retardarà les
exèquies d’Asquerino, que havia
comentat als seus amics el desig
d’instal·lar la seva capella ardent en
el madrileny Teatro Español.
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El món del teatre
i del cinema
plora la mort de
María Asquerino, 
als 85 anys

El grup Love of Lesbian, que
demà actua a la sala Stroika de
Manresa amb les entrades exhau-
rides, va estrenar ahir el videoclip
de la cançó Wio, que ha estat diri-
git per Kike Maíllo, que va gua-
nyar el Goya al millor director no-
vell i el Gaudí a millor director
2012 per Eva. La cançó forma part
del darrer disc del grup La noche
eterna. Los días no vividos (2012).
Al videoclip hi participa l’actriu
Aura Garrido i ha estat produït pel
Terrat. La banda ha començat
aquest febrer la seva gira per sales.
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Love of Lesbian
estrena el videoclip
de «Wio», dirigit
per Kike Maíllo

Més de 9 milions de pressupost i
219.984 espectadors el 2012

El pressupost dels cinc teatres
el 2012 va ser de 9.809.000

euros. El 53% del finançament (el
60% a Manresa) és generat pels ma-
teixos teatres, ja sigui a través de la
taquilla o a partir de lloguers o patro-
cinis, mentre que el 34% (el 30% en
el cas de de Manresa) l'aporten els
ajuntaments, i l’11% les institucions
públiques (Generalitat i Diputació de
Barcelona). En total, els cinc teatres
han aconseguit un total de 219.984
espectadors el darrer any i el 76%
d'ocupació. 



LES XIFRES

L’actriu, en una imatge del 2001
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El pensador, escriptor, diplo-
màtic i resistent francoalemany
Stéphane Hessel, autor del popu-
lar manifest Indigneu-vos (Desti-
no), va morir ahir als 95 anys.
Nascut a Berlín el 1917 i refugiat a
França durant la Segona Guerra
Mundial, Hessel -que va conèixer
Marcel Duchamp, André Breton i
Pablo Picasso– va ser capturat per

la Gestapo i enviat als camps de
concentració de Buchenwald i
Dora-Mittelbau. Va participar en la
redacció de la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans el 1948.

Però la seva fama mundial li va
arribar de la mà d’Indigneu-vos, un
manifest polític on exhortava als
joves a indignar-se i a compro-
metre’s. Publicat per una petita edi-
torial de Montpeller, el 2010, el lli-
bre, sense pràcticament promoció
mediàtica, va vendre quasi un mi-
lió d’exemplars en deu setmanes.
«Aquest llibre ha transformat to-
talment la meva vida. Jo era un pe-
tit diplomàtic jubilat que portava
una vida tranquil·la i ara no puc

passejar per París sense que algú
m’aturi al carrer i em doni les grà-
cies. És meravellós», explica Hes-
sel fa uns mesos. En només 32 pà-
gines, l’autor va fer una crida a la
resistència de la població que va
inspirar moviments de protesta
arreu del món, entre ells, el dels In-
dignats a l’estat espanyol. Del llibre
se n’han venut ja quatre milions
d’exemplars en un centenar de
països. Hessel es va convertir en un
referent de l’esquerra, molt crític
amb les polítiques socials i les
que feien referència als immi-
grants. No us rendiu!, el testament
polític de Stéphane Hessel, es pu-
blicarà aquest mes a Destino.
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La fama li va arribar el
2010, quan una petita
editorial de Montpeller li va
publicar el manifest polític



El pensador Stéphane Hessel, autor
d’«Indigneu-vos», mor als 95 anys

Stéphane Hessel
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