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ARTS ESCÈNIQUES

Dos teatres per a un mateix escenari

El regidor de Cultura de Lloret,
Arseni Frigola, explica que l’objec-
tiu de la creació del nou Teatre de la
Costa Brava Sud era que dos muni-
cipis units físicament (el projecte es
va presentar públicament en un res-
taurant on la cuina pertany a Blanes
i el menjador a Lloret) no es fessin la
competència l’un a l’altre en matèria
teatral i d’arts escèniques. “El que
podria suposar una amenaça ho hem
convertit en avantatge”, indica Fri-
gola. Segons el regidor, la suma dels
pressupostos dels dos ajuntaments
per a arts escèniques ha permès ela-
borar una programació teatral i mu-
sical de gran qualitat, amb obres que
difícilment haurien pogut oferir per
separat els teatres de Blanes i Lloret,
i a preus de taquilla assequibles, de
15 a 18 euros. L’objectiu és que el
preu no sigui un impediment perquè
els ciutadans vagin al teatre. Tant el
de Blanes, situat al centre urbà, com
el de Lloret, en un edifici construït
ara fa dos anys al Parc de Can Sara-
gossa, han perdut espectadors els úl-
tims anys.

La regidora de Cultura de Blanes,
Lara Torres, destaca que el nou tea-
tre no vol donar servei només als
dos municipis veïns, que sumen una
població d’unes 80.000 persones,
sinó a tota l’àrea de la Costa Brava

sud, amb 120.000 habitants. Per als
dos municipis, la creació del nou te-
atre permetrà un estalvi d’un 45%
en el pressupost destinat a arts es-
cèniques. Comparteixen programa-
ció (una setmana hi ha funció a Llo-
ret i l’altra a Blanes, amb un servei
de bus que porta els espectadors
d’un municipi a l’altre) i també
comparteixen els serveis de comu-
nicació. La gestió tècnica serà com-
partida a partir del juliol, quan
s’acaba el conveni que Lloret tenia
amb una empresa externa.

Altres poblacions s’han valgut de
la imaginació per fer revifar els seus
teatres en hores baixes, com el Te-
atre de Bescanó, que l’any passat va
voler esquivar la pujada de l’IVA
cultural venent pastanagues en lloc
d’entrades. L’espectador comprava
una pastanaga i el teatre li regalava
una entrada, de manera que només
pagava el 4% d’IVA de l’hortalissa i
no el 21%. Per aquesta temporada,
el Teatre de Bescanó ofereix la pro-
moció Tria el preu. Quasi 5.000 en-
trades es podran comprar amb des-
comptes de fins al 60%. A Figueres,
el teatre municipal El Jardí i la sa-
la La Cate han engegat els especta-
cles excel·lents E10: les entrades de
cinc espectacles d’èxit es posen a la
venda a 10 euros.e

MARTA COSTA-PAU
Un sol teatre amb dues sales, l’una
a Blanes i l’altra a Lloret de Mar. Ai-
xò és el nou Teatre de la Costa Bra-
va Sud, nascut de l’entesa entre dos
municipis que es toquen l’un a l’al-
tre i que han decidit unir esforços
davant una conjuntura gens propí-
cia per al món de l’espectacle: pres-
supostos municipals minvats, in-
crement de l’IVA cultural i butxa-
ques dels ciutadans cada vegada
més buides.

No és el primer invent que els te-
atres de poblacions mitjanes o pe-
tites s’han de tret de la màniga en
els últims anys per desafiar la crisi,
però sí que és una iniciativa inno-
vadora que ha obligat el departa-
ment de Cultura de la Generalitat a
estudiar una fórmula de subvenció
teatral específica per a dos munici-
pis que actuen com un de sol, amb
un pressupost compartit per a una
programació teatral també com-
partida. Alguns municipis ja s’han
interessat en aquesta fórmula per
reactivar els seus teatres. El dife-
rent color polític dels dos ajunta-
ments (a Lloret governa CiU amb
ERC, i a Blanes el PSC) no ha impe-
dit que s’unissin contra la crisi en
el teatre.

El regidor de Cultura de Lloret, Arseni Frigola, a
l’escenari del teatre del municipi. M.C.P.

Lloret i Blanes comparteixen programació i gestió d’arts escèniques per afrontar la crisi
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