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La banda sonora de ‘Barcelona, nit 
d’estiu’, demà i diumenge amb l’ARA
Joan Dausà va guanyar un premi Gaudí 
a la millor música original per la banda 
sonora de la pel·lícula Barcelona, nit d’es-
tiu, dirigida per Dani de la Orden. El CD 
que aplega les cinc peces instrumentals 
i les sis cançons de Dausà es podrà acon-
seguir per només 4,95 euros amb l’ARA 

de demà i de diumenge. Aquesta banda 
sonora es pot considerar el segon disc del 
músic de Sant Feliu de Llobregat, perquè, 
tret de Jo mai mai –que interpreta en una 
versió acústica–, no recupera cap cançó 
del primer àlbum. Dausà publicarà un 
disc nou a la primavera. CULTURA

Espectacles amateurs 
de gira per Catalunya

 
Són companyies amateurs, però fa 
anys que són dalt l’escenari. A par-
tir de demà, surten de gira amb 
l’Espai A. Recorreran una quinze-
na d’ateneus. Tota una oportunitat 
per donar-se a conèixer. 

Banda Unió Musical de Tarragona o 
l’Agrupació Musical Pau Casals. 
Tots han hagut de passar una selec-
ció prèvia. Al concurs s’hi van pre-
sentar 47 companyies. 

Ingrid Marín, coordinadora de 
l’Espai A, està satisfeta de l’èxit de 
públic que han tingut fins ara aques-
tes companyies amateurs: “El pri-
mer any l’assistència va ser de 3.500 
persones, i el segon de 5.600 –expli-
ca–. Potser no són professionals, pe-
rò actuen com a tals. Fa anys que pu-
gen a l’escenari –afegeix Marín–. 
Molts dels ateneus no es podrien 
permetre el luxe de pagar el caixet 
de segons quines companyies”, con-
clou. Una de les poblacions que ha 
caigut en aquesta tercera edició és 
Barcelona. “La capital catalana ja té 
prou oferta amateur, no en necessi-
ta més”, argumenta Marín.  

A Catalunya hi ha 156 ateneus fe-
derats que apleguen 92.181 associ-
ats. S’hi duen a terme més de 10.000 
activitats, amb una assistència 
d’1.400.000 persones. Amb la crisi 
ha augmentat la seva tendència a di-
versificar les fonts d’ingressos, que 
provenen sobretot de les quotes 
dels seus socis (29%) i dels serveis 
que ofereixen (26%). Les subvenci-
ons de l’administració pública no 
arriben al 9% del pressupost.  

És complicat definir què és un 
ateneu: “Reben més d’una vintena 
de denominacions diferents, des del 
Centre de Lectura de Reus, fundat el 
1859, fins als Lluïsos de Gràcia, pas-
sant per l’Ateneu de Barcelona. A 
nosaltres ens agrada dir que són es-
pais de llibertat. Són entitats auto-
gestionades en les quals qui decideix 
és una assemblea de socis, no estan 

SÍLVIA MARIMON 
BARCELONA. No són professionals, 
però s’hi dediquen en cos i ànima. 
Hipotequen capvespres, hores de 
son i caps de setmana durant anys, 
fins i tot dècades. No se’n penedei-
xen. El teatre, la música, el ball o el 
cant són la seva passió. No són una 
minoria: a Catalunya hi ha 56.000 
persones que es dediquen de mane-
ra amateur a les arts escèniques.  

Davant la crisi i les retallades, la 
Federació d’Ateneus de Catalunya, 
amb el suport de la Generalitat, va 
decidir engegar, ara farà tres anys, 
un nou projecte: l’Espai A, un cir-
cuit d’arts escèniques amateurs.  
La A no és gratuïta, és el símbol de 
la seva filosofia. Vol dir art, ama-
teur, ateneu, associació i acció. L’ob-
jectiu de l’Espai A és posar a l’abast 
del públic general bons espectacles, 
impulsar la creació de nous públics 
i augmentar l’ús dels espais escè-
nics dels ateneus.  

La tercera temporada comença 
demà a Figueres i acabarà el 30 de 
maig. Pels escenaris de 15 ateneus 
d’arreu de Catalunya hi desfilaran 
20 companyies. Des del Grup Vocal 
Zetzània fins al Cor País Meu, pas-
sant per l’Esbart Dansaire de Rubí, 
els Amics de les Arts de Terrassa, la 

La xarxa Espai A programa unes 50 representacions per ateneus de tot el país
governats per un tercer com passa 
amb els centres cívics –explica el 
president de la Federació d’Ateneus 
de Catalunya, Salvador Casals–. El 
que no volem és que ningú es quedi 
fora. Per això l’any passat vam enge-
gar un projecte de beques per als que 
no podien pagar la quota”, afegeix. 
L’Espai A, malgrat que no té ni tres 
anys de vida, s’ha convertit en im-
prescindible, assegura Casals, que 
afegeix: “Ja no sabríem què fer sen-
se aquest treball en xarxa. Dóna con-
tingut als ateneus i permet que tot 
l’esforç i el talent d’una companyia 
no mori a la seva població. Hem d’es-
forçar-nos en la comunicació. Sedu-
ir el públic perquè vingui. Són com-
panyies que no tenen caps de cartell 
ni noms mediàtics. És un treball de 
llarg recorregut i la publicitat és el 
boca-orella”.e
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“Amb la crisi, toca optimitzar els recursos”

Els ateneus, durant l’època de bo-
nança, se sentien abandonats. 
“Quan hi havia diners, molts ajunta-
ments duplicaven activitats i, en 
comptes d’optimitzar els espais 
existents, en construïen de nous –la-
menta el president de la Federació 
d’Ateneus, Salvador Casals–. Ara, 
amb la crisi, les administracions pú-
bliques tornen a intentar optimitzar 
els recursos i arribar a acords”, afe-
geix. Un d’aquests acords és l’Espai 
A. Però n’hi ha més. La Federació 
d’Ateneus ha arribat a un acord amb 

l’Institut Ramon Muntaner i ha con-
vocat la beca de recerca històrica 
Terra d’ateneus, dotada amb 3.000 
euros. L’objectiu és investigar la his-
tòria dels ateneus i la seva incidèn-
cia en el context cultural. D’altra 
banda, l’Ajuntament de Barcelona 
ha destinat 1.716.473 euros a la reha-
bilitació i dotació d’equipament tèc-
nic de cinc ateneus de la ciutat: Llu-
ïsos de Gràcia, Foment Hortenc, 
Lluïsos d’Horta, el Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia i el Centre Ca-
tòlic de Sants.

Somdansa - De 
Llevant a 
Ponent és 
l’espectacle de 
l’Esbart 
Dansaire de 
Mollet que es 
podrà veure a 
l’Espai A.  
JOSEP AZNAR


