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LA NOTICIA
Marina Queralt (Ciervo), 
Salvador Reig (Joventut 

de La Faràndula), 
Quim Carné (regidor de 
Cultura), Manel Camps 

(Teatre Sant Vicenç), 
Agustí González (Teatre 

del Sol) i Carles Tricuera 
(La Bàscula), dijous 

passat a la presentació al 
Principal

(FOTO: ESTEVE BARNOLA)

Els teatres Sant Vicenç, Joventut de La 
Faràndula, El Ciervo, Sol i La Bàscula s ’han 
unit en una iniciativa inèdita per «sumar 
esforços» i compartir, per exemple, promoció 
amb l'objectiu d’augmentar el públic a 
les seves sales. Aquesta Sabadell Teatre 
Associació (STA) es va presentar dijous 
passat al saló del Principal amb el suport 
de l ’Ajuntament. De moment, aquestes cinc 
companyies o teatres amateurs amb sala 
estable compartiran els cartells dels seus 
espectacles i gaudiran de descomptes per 
fomentar l’ intercanvi de públics. I és que 
un dels problemes actuals és que «els que 
fem teatre no som consumidors de teatre», 
constata Salva Peig.

Cinc teatres 
locals sumen
esforços per augmentar el públic
Neix Sabadell Teatre Associació per «compartir sinèrgies»

CARLES CASCÒN

es velles rivalitats i 
prejudicis entre els 
‘teatrerus’ de la ciu- 

rtat poden quedar 
enrere, o aquesta és la inten
ció, amb una nova associació 
que agrupa els cinc principals 
teatres amateurs amb sala 
estable i una important massa 
social.

Són el Teatre Sant Vicenç -  
r-inspirador» de la iniciativa-, 
la Joventut de La Faràndula, El 
Ciervo. Teatre del Sol i La Bàs
cula. Amb el suport de l’Ajun
tament, d'entrada ja han posat 
en marxa una promoció con
junta als seus vestíbuls (com
partiran cada trimestre els car
tells de les cinc obres respec
tives) que per la via municipal

arribarà a un total de 24 nous 
punts de difusió: biblioteques, 
centres cívics, teatres o L’Es- 
truch, entre d'altres.

A més, els socis de les en
titats de la Sabadell Teatre 
Associació gaudeixen de des
comptes de dos euros per as
sistir a obres d'altres teatres 
de l’associació i d'un 15 per 
cent als muntatges professi
onals que programa l ’Ajunta
ment.

Avantatges
L'altre objectiu de la unió és 
obtenir «avantatges». El Ciervo, 
per donar un exemple concret, 
ja treballa amb la mateixa im
premta que La Faràndula, co
mentava Maria Queralt.

Tot a través d'aquest tre
ball de «nous públics, sinèrgi

es i punts en comú», segons 
destaca el regidor de Cultura, 
Quim Carné, d'aquesta iniciati
va «singular».

Tot això mantenint el caràc
ter propi i una «manera de fer»

m
La promoció 

inclou cartells i 
descomptes per als 
socis de les entitats

de cadascú, com diu Agustí 
González, del Sol. I és que, 
segons creu. si en el passat 
han fracassat projectes sem
blants ha estat per I’«error» de 
voler «estar d’acord en tots els 
punts».

Manel Camps, el president 
del Sant Vicenç, diu que van 
llançar la idea de l'associació 
per «canviar una mica de xip» i 
passar a la «competència ben 
entesa» en contra del vell tò
pic que «a Sabadell cadascú 
va per ell». De fet, com s’ha 
recordat, fa anys que teatres 
i companyies comparteixen ac
tors, directors i molt més amb 
naturalitat.

Cal dir que les xifres d'as
sistència als teatres no han 
baixat, en contrast amb la da
vallada general al país. Però 
quedava pendent una millor 
promoció per reduir una certa 
sectarització del públic local, 
molt aferrat a rutines.

Com assenyalava dijous 
passat en la presentació Sal
va Peig, de La Faràndula, «els

que fem teatre no som consu
midors de teatre».

Peig es mostra encantat 
amb la iniciativa, a la qual van 
«dubtar poc abans d’asseure's 
a la taula». La sorpresa afegi
da ha estat que «a vegades la 
bombolla es desinfla però aquí 
és el contrari, s’ infla».

Molt animat, creu que junts 
«podem aconseguir més pú
blic» i que «al final tots fem un 
mateix producte amb el mateix 
objectiu», tot destacant que 
una ciutat com Sabadell tingui 
«dos Pastorets de qualitat».

El Ciervo
«Ens fa molta il·lusió», va dir 
Maria Queralt, del Ciervo, en 
part perquè ells tenen «la sen
sació que som els perfectes 
desconeguts». I això que l'en-
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Promoció conjunta del teatre amateur

t ita t té 92 anys i en porta «91 
fent tea tre -. va recordar.

Aquest mateix cap de setm a
na, per cert. obre la temporada 
amb l'estrena de Lleones, co
mèdia per adults protagonit
zada per dones que es veurà 
tres caps de setmana (dissab
tes a les 22h i diumenges a 
les 18h).

La Bàscula
Amb una vida m olt més curta 
però certam ent fulgurant, pel

que fa a obres programades 
i plens de públic, és La Bàs
cula.

A prop de complir dos anys, 
aquest escenari del carrer 
Gorina i Pujol, a una antiga fà
brica on encara conserven la 
vella bàscula que li dóna nom, 
aquest cafè-teatre programa 
sobretot obres del grup Tatxa 
però «hi tenen cabuda to ts els 
grups de la ciutat», va recordar 
Carles Tricuera, que el dirigiex 
amb M. Dolors Boada.

Neix L’Alternativa, un nou teatre 
de petit format amb sofàs

Desvinculada de Sabadell 
Teatre Associació, però tot 
un símptoma de la vitalitat 
de l'escena local, arriba la 
notícia de l'obertura d'un 
nou teatre a Sabadell. És 
L'Alternativa, al número 22 
del carrer Marià Aguiló 
(Zona Hermètica, on hl 
havia la sala ETC), i farà la 
primera funció el dia 22

amb Joc de Dames, de la 
cia. Pendientes de un Hilo. 
L'aforament serà de només 
50  persones, amb un toc 
original: enlloc de butaques, 
s’asseuran en sofàs per dos. 
Al capdavant d'aquesta sala 
de petit format, ambient 
familiar í oberts a diferents 
gèneres hi ha Jordi Silvestre 
i Mari Paz Martín.

SABADELL TEATRE ASSOCIACIÓ

SANT VICENÇ 
Montllor i Pujal, 103 
Aforament: 242  
Socis: 350

LA FARANDULA 
Alfons XIII, 33  
Aforament: 1 .175  
Socis: 170

TEATRE DEL SOL 
Sol, 99
Aforament: 165 (Sala Gran) 
i 96  (Sala Petita)
Socis: 210  
(«Amics Promotors»)

LA BÀSCULA 
Gorina i Pujol, 60 
Aforament: 80 
Socis: 100 (Grup Tatxa)

EL CIERVO 
Viladomat, 26  
Aforament: 155  
Socis: 240
(80 de la secció de teatre)

Là

AFORAMENT TOTAL: 1 .913  EXPECTADORS

Sense ser una entita t, la 
Bàscula ja  ha organitzat mig 
centenar d 'actes amb una as
sistència m itja de 50 perso
nes. el que fa un tota l d ’uns 
6 .00 0  espectadors.

Ei seu aforam ent és de 80  
persones, en form at de cafè- 
teatre (es serveixen entrepans 
i s'obsequia amb galetes i ca
va). Aquest inici de temporada 
han hagut de prorrogar Dotze 
homes sense pietat i ja  prepa
ren per estrenar el 16 de no
vembre Revolta de bruixes, de 
Josep M. Benet i Jornet.

De moment, la Sabadell Te
atre Associació no ha previst 
incloure les companyies de 
teatre sense sala pròpia però 
to t ju s t comencen. «No estem

tancats a res però caldria veu
re com es faria», assenyala 
Manel Camps.

Salva Peig va aprofitar per 
m atisar que la Joventut de La

 m----
Avui s ’estrena 
«L’Oncle Vània» 

al Sol i «Lleones» 
al Ciervo

Faràndula no té  teatre propi, ja  
que l'edifici és municipal i e lls 
només hi estan a llo tjats. So
bre el fet que les seves entra
des entrin al sistema de venda 
de l'A juntament, el regidor de

Cultura ho justifica  per ser un 
teatre municipal. De moment, 
cada entita t té  el seu propi sis
tema de venda d 'entrades.

Cap de setmana
I si el teatre és el que es vol 
promoure, és bo recordar aquf 
que aquest cap de setmana hi 
ha funcions per triar. A banda 
de la ja  citada estrena del Ci
ervo, el Sant Vicenç continua 
amb Adreça desconeguda (dis
sabte a la nit) i el m usical Més 
que un record (diumenge, matí 
i tarda).

El Teatre del Sol fa l'estre
na oficial de L'Oncle Vània, de 
Txèkhov (dissabte i diumenge), 
després de la bona acollida a 
les primeres prèvies ■


