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JUSTO BARRANCO
Barcelona

P
er fi, una bona,
molt bona notícia.
El Teatre Lliure po-
drà evitar l’ERO
temporal de tres
mesos pels seus tre-

balladors. Un ERO total que in-
cloïa fins i tot el director de la ins-
titució, Lluís Pasqual, i que ahir
es va poder descartar gràcies a la
intervenció salvífica de l’Ajunta-
ment barceloní, que, a més de
subvencionar anualment el tea-
tre, li aportarà mig milió d’euros
immediatament, tot i que poden
ser més –i es compromet a conti-
nuar fent-ho fins el 2015– per
compensar el greu descens dels
ajuts al Lliure per part de laGene-
ralitat, elMinisteri deCultura i la
Diputació de Barcelona, que ja
havia provocat l’eliminació d’es-
pectacles i que ara estava a punt
de tancar el teatre tresmesos. Un
rescat que –diu el regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament de Barcelo-
na, JaumeCiurana– respon a que
aposten clarament pel Lliure
com al teatre de la ciutat. “El sen-
tim propi, i de fet, ara que el Lliu-
re ha d’elaborar un nou contrac-
te-programa perquè ha acabat
l’anterior, serà l’ocasió per expli-
citar-hi aquesta vinculació a la
ciutat”, va subratllar.
Una bona notícia en un mo-

ment de canvi, de transformació,
de reconversió del sistema tea-
tral barceloní i català: a partir de
la caiguda de públic causada per
la suma de la crisi i el brutal aug-
ment de l’IVA del 8% al 21%, una
caiguda que ha estat de gairebé
un terç d’espectadors i ingressos
respecte a l’any anterior, els pe-
tits i els grans teatres privats
–tant el Gaudí o la Beckett com el
Poliorama o La Villarroel– estan
atapeint la seva programació
amb funcions de tot tipus, cada
dia i a tota hora, amb concerts, re-
presentacions els dilluns i els di-
marts o una doble funció diària;
alguns teatres directament han
hagut d’anunciar que amplien el
seu espectre de públic, com ara
el Jove Teatre Regina, dedicat a
les obres infantils i juvenils i que,
des d’aquesta setmana, a causa

de la caiguda de la taquilla dels
últimsmesos, ofereix amés funci-
ons a la nit per al públic adult. I
perquè no falti res, els Centres
d’Arts Escèniques, els centres
dramàtics territorials que es van
crear fa uns anys, viuen un mo-
ment incert o nefast. En particu-
lar, el Consorci del Teatre For-
tuny de Reus, que gestiona el
Centre d’Arts Escèniques de la lo-
calitat i el festival de circ Trape-

zi, va ser desmantellat divendres
per diferències “conceptuals” en-
tre l’Ajuntament i la Generalitat
malgrat que s’havia format fa tot
just un any per agilitzar-ne la ges-
tió. La Generalitat n’ha sortit i hi
ha deixat només l’Ajuntament i
la Diputació perquè pugui “arre-
lar-se més al territori”. El direc-
tor, Ferran Madico, ja és a casa i

el festival de circ Trapezi, estratè-
gic per a la Generalitat i que de-
pèn del Consorci, se celebra
d’aquí a un mes i fins dilluns no
s’havien signat els contractes
amb els artistes, per la qual cosa
alguns s’havien buscat altres bo-
los.
Per la seva banda, el Centre

d’Arts Escèniques de Salt/Giro-
na, El Canal, que fins el desem-
bre va dirigir Salvador Sunyer, di-
rector del festival Temporada
Alta, fa quatremesos que no té di-
rector després d’haver inaugurat
al setembre un flamant teatre a
Salt pagat en bona part amb fons
europeus. L’Ajuntament de Salt,
el de Girona i la Diputació, que
integren el nou consorci del qual
depèn El Canal, no es posaven
d’acord, encara que creuen que
per fi tindran les bases del con-
curs a final d’aquestmes. A tot ai-
xò s’hi suma, esclar, l’enorme cai-
guda de la programació en molts
dels teatres municipals.
Per sort, davant tot això, no

falten bones notícies, que no són
només la decidida aposta de
l’Ajuntament de Barcelona pel
Lliure, sinó també la cooperació

RESCAT DEL CONSISTORI

Barcelona posarà
aquest any 500.000
euros al Lliure
i evita així l’ERO

Enmig de les escassetats i les
angúnies, una nota reconfor-
tant. L’Ajuntament de Barce-
lona acaba de decidir una
aportació econòmica notable
al Teatre Lliure, fet que li
suposa la salvació de la tempo-
rada i de l’any en curs, sense
haver de recórrer a dejunis
extraordinaris ni a mesures
penitencials excessives.
L’acordat ERTO estiuenc de
la institució queda anul·lat,
els seus treballadors cobraran,
doncs, cada mes, i el Festival
Grec podrà comptar amb el
teatre com altres anys. Mig

milió d’euros, ampliables, do-
nen per tot això i per evitar
una imatge que hauria pogut
tenir uns efectes contami-
nants desoladors, catastròfics.
Jo crec que s’ha d’aplaudir
l’acord municipal, sobretot
perquè, a més de resoldre
problemes d’intendència –que
d’altra banda ja s’havien as-
sumit–, comporta una volun-
tat política de saludables efec-
tes moralitzadors.
Això: voluntat política.

Amb la seva incorregible inge-
nuïtat, hom espera la Gran
Decisió, és a dir, el dia que el
senyor Rajoy amenaçarà el
senyor Montoro amb pena de
cessament inapel·lable si en el
termini de dos mesos no re-
capta, com a mínim, el mateix

que recaptava abans de l’aug-
ment de l’IVA que ara com
ara contribueix a ofegar les
arts escèniques.
¿Fins quan no baixaran del

burro els responsables del
21% de la taquilla teatral, una
fiscalitat que contínuament fa
perdre uns diners que l’Estat
tenia ben consolidats?
Voluntat política. Sembla

molt urgent que la Generalitat
demostri que no s’ha oblidat
d’exercir-la. De vegades la
demostració no costa un du-
ro, i juraria que la primera
administració de Catalunya té
alguns fogons encesos a Barce-
lona i fóra de Barcelona per
cuinar-hi alguna cosa –un
suport explícit als Teatres
Amics, per exemple– que re-

torni una mínima confiança al
sector cultural. Voluntat políti-
ca, també, de les administra-
cions locals.
A veure: ¿per què el Consor-

ci de les Arts Escèniques de
Salt-Girona, integrat per la
Diputació i els ajuntaments
de les dues ciutats, no ha con-
vocat el concurs per escollir-
ne el director, càrrec vacant
des que Sunyer, que l’exercia,
va cessar al gener passat? És
molt car convocar un con-
curs? No s’adonen que perilla
la bona salut de Temporada
Alta? Una seu vacant és un
buit que fomenta el pessimis-
me. Com ho farà la desapari-
ció del Consorci del Teatre
Fortuny de Reus si aquest
forat no es repara aviat.

Crisi i voluntat política

L’impacte de la crisi al sector cultural

Joan-Anton Benach

Cultura

El teatrecatalàes
reconverteix

El Lliure evita l’ERO gràcies a l’Ajuntament,
però la crisi canvia el sistema teatral

NOVAERA

ANÀLISI
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Ja hi ha escriptors fent cua a la
Rambla per poder signar llibres
per Sant Jordi.

I després... quan són figues són
raïms, au, a tancar cinemes,
llibreries i teatres i visca els
McDonalds!

Interesante reflexión: convierten los
deseos en necesidades; estas, en
derechos; estos, en derechos
humanos. Después salen a protestar.

Joyce Carol Oates Escriptora

Creuen els fabricants d’armes, els traficants
i els seus polítics corruptes que ells i les
seves famílies són immunes a la violència
de les armes? Sense conseqüències?

#tuitsdecultura Dolors Boatella Periodista
@DolorsBoatella
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Sílvia Bel Actriu

teatral que es fa, com la d’Els Tea-
tres Amics, els teatres de Sant
Cugat,Manresa, Granollers, Vila-
decans i Vic, que s’han unit per
compartir informació, criteris i
programació. O competites inici-
atives com l’espai de Minitea3,
que s’obrirà al carrer de Roba-
dors, 22, a Barcelona. O comTea-
tre d’estrangis (www.teatredes-
trangis.com), un teatre desubi-
cat, que se celebra a qualsevol
lloc de la ciutat, des d’una habita-
ció d’hotel fins a un videoclub, i
per al qual cal inscriure’s i fins el
mateix dia de la representació no
se sap on se celebrarà.
I, sens dubte, es pot considerar

també en sentit positiu l’actual
proliferació de joves companyies
teatrals –i no tan joves– que tiren
pel dret i es llancen a muntar
amb escassos recursos i molta
imaginació tota mena d’especta-
cles que donen vida a l’actual car-
tellera, atapeïda de títols malgrat
la falta de diners per a la produc-
ció. Això sí, la part menys dolça
d’aquesta proliferació, d’aquest

teatre gairebé a l’argentina, o di-
rectament a l’argentina –la del
corralito–, és l’enorme precarie-
tat en la qual s’estan instal·lant
una bona part dels artistes, sense
cobrar pels assajos, assajant
molts dels projectes els moments
que tenen lliures d’una altra fei-
na, cobrant si hi ha sort i l’obra va
bé amb la part de la taquilla que
els quedi.
Per Salvador Sunyer, “sens

dubte és un moment de canvi to-
tal, de dalt a baix”, però el proble-
ma és que s’està decidint “dia a
dia” i sense visió a mig termini,
“com si això s’anés a arreglar i a
tornar a ser com fa quatre anys”.
Conseqüentment es fa, diu, “ara
això, ara allò, però estem davant
d’una situació de llarg recorre-
gut”. “Potser es programen en un
teatre quatre funcions al dia, pe-
rò si el públic és el mateix no se
soluciona res, el problema de ba-
se és que s’ha d’incrementar el
públic a més de buscar diners, i

per augmentar el públic es fa
poc. Ha arribat el moment d’anar
a buscar la gent a casa”.
En aquesta tessitura estan Els

Teatres Amics. Pep Tugues, del
Teatre-Auditori de Sant Cugat,
explica que són centres que ja des
de l’any 2006 s’havien anat unint
per portar espectacles com el Ba-
llet Nacional de Cuba compartint
despeses. I als quals els uneix el
model de gestió: són organismes
autònoms, equipaments munici-
pals amb recursos propis que
s’han hagut d’espavilar i gestio-
nar bé, i avui aconsegueixen més
de lameitat del seu pressupost de
la taquilla i de llogar espais, i per
això ells han col·locat , diu, la con-
nexió amb el públic, la seva recer-
ca, amb comunicació, màrque-
ting i mirant de conèixer bé els
seus espectadors, en primer lloc.
Units, esperen que se’ls sumin
més teatres i programar encara
amb més qualitat.
De moment, amb el rescat del

Teatre Lliure a càrrec de l’Ajunta-
ment, sembla que algunes adminis-
tracions intenten pal·liar la situa-
ció. El Departament de Cultura
ha d’anunciar aviat el pressupost
per a un altre teatre que ha patit
la crisi, el Teatre Nacional de Ca-
talunya, i també segueix a la seva
taula fa temps una proposta per
revitalitzar els teatres municipals
i així tot el sector, encara que, cer-
tament, els diners no abunden a
la Generalitat. En allò que sí que
treballen ja és en posar a disposi-
ció de la gestió dels teatres les ba-
ses de dades d’usuaris culturals,
com les de les biblioteques.c

@SilviabelB
Miquel Àngel Rodríguez Periodista
@marodriguezb@JoyceCarolOates

CRISI TERRITORIAL

Reus desmantella
l’actual Consorci del
Fortuny; El Canal està
sense director

ÀLEX GARCIA

‘Ohépartisans, salvem la cultura!’

MA N I F E S T P E R S A L V A R L A C U L T U R A

Recaptació amb IVA del
teatre barceloní del setem-
bre al desembre del 2011

Recaptació amb IVA del
teatre barceloní del setem-
bre al desembre del 2012

Caiguda de la recaptació
del teatre barceloní després
de la pujada de l’IVA

espectadors perduts a Bar-
celona en quatre mesos des-
prés de la pujada de l’IVA

Descens percentual dels
espectadors a Barcelona per
la crisi i la pujada de l’IVA

Euros perduts per l’Estat
pels acomiadaments del
sector i menys ingressos

]Un col·lectiu d’artistes i
creadors ha presentat un
acord nacional de salvament
de la cultura en el qual de-
manen “respecte, reconeixe-
ment, recuperació, reforç i
projecció de les estructures
existents en el context
català”.
Mig centenar d’artistes,

gestors culturals i docents
firmen el manifest Ohé parti-
sans, salvem la cultura! Hi
denuncien la situació d’aban-
donament del sector, en es-
pecial les pràctiques artísti-
ques contemporànies, i mos-
tren el seu desacord amb les
polítiques culturals i de ges-
tió que desmantellen cen-
tres abans d’haver-ne pogut
demostrar la viabilitat.

El manifest es mostra es-
pecialment crític amb la
gestió a nivell municipal.
Els equipaments culturals,
diu, haurien de tenir una
vocació territorial més àm-
plia i acusen directament la
Generalitat de Catalunya
per les seves recents políti-
ques culturals. “En traspas-
sar directament la responsa-
bilitat a les gestions munici-
palistes ha abandonat l’in-
tent de promoure la creació
d’una xarxa que afavoreixi
l’accés de la ciutadania a les
arts contemporànies”, de-
nuncien els signants del
manifest.
Exigeixen que la Generali-

tat lideri la gestió de la cul-
tura a Catalunya, cosa que

ja es va exigir en un docu-
ment que van firmar els regi-
dors de cultura l’any 1982.
Aquest document assenyala-
va la Generalitat com a
“agent fonamental d’una
política cultural que ha de
ser l’eix central de la recons-
trucció del país”, sense obli-
dar l’alt paper representatiu
dels ajuntaments.
Els més de cinquanta sig-

nants del manifest reivindi-
quen la seva capacitat d’“ela-
borar un discurs propi” i
l’obligació d’exigir al poder
polític que compleixi amb
les actuacions a les quals
està obligat davant de la
societat. “És l’hora de pas-
sar a l’acció”, acaba el mani-
fest, potser a tall d’avís.

BROTS

Alguns teatres
municipals s’han unit
i hi ha iniciatives com
el microteatre

Cara de funeral. El
sector va enterrar amb
una performance la sala
Tallers del TNC

L’impacte de
l’IVAal teatre


