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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
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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.
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