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EDITORIAL

Recuperación

El Gobierno y sus terminales me
diáticas están dando gas a la 
campaña de la recuperación, 

decisión que no puede desligarse de 
las elecciones europeas. La puesta de 
largo ha consistido en la presentación 
de nuevos cuadros macroeconómicos 
que resumen las predicciones que ava
la el Ejecutivo. Los datos anuncian una 
progresiva mejoría: se crecerá más de 
lo previsto este año y el próximo, el dé
ficit público será inferior al establecido 
como referencia y el mercado de traba
jo evolucionará positivamente, aunque 
en un tono bajo. V el próximo año se 
avanza una reducción impositiva, que 
favorecerá especialmente a las rentas 
bajas y medias.

Parece evidente que la situación pre
senta un mejor perfil y que las expec
tativas son mejores, lo que permite ha
blar de una mayor confianza social. Pe
ro sabido es que en toda campaña hay 
un fondo propagandístico que intenta 
potenciar el lado positivo de lo que pu- 
blicita y minimizar los puntos negros. 
Y en ese contexto a la oposición le to
ca echar agua al vino y recordar que 
las encuestas proclaman que la mayor 
parte de la ciudadanía no percibe toda
vía los frutos de la recuperación.

No tienen fácil los socialistas la 
venta de su artículo porque su 
curriculum gestor no les ayuda 

y porque no existen referencias eu
ropeas que les ayuden a defender la 
consistencia de su programa. Además. 
Europa, y la señora Merkel en particu
lar, defienden a los populares que han 
seguido sus directrices y los presen
tan como alumnos aventajados.

La situación parece algo mejor, la 
tendencia ha cambiado, pero la recu
peración va para largo. Eso es lo que 
dicen los números, sin necesidad de 
leer entre líneas.
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JORDI SILVESTRE TAQUILLA INVERSA

«Ara tothom s’ajuda més 
i això retroalimenta»

sempre i no només un dia a la set
mana.

La crisi econòmica no su
posa només una crisi de 
valors. També aporta nous 
valors positius, com la gra

tuïta t, el favor, la so lidarita t i el tre
ball desinteressat.
Els dijous, el comercial de ferros 
i promotor de la nova sala teatral 
L'Alternativa (Marià Agulló, 21), 
Jordi Silvestre Clemente, 39, no co
bra res als espectadors. Són e lls 
qui, a la sortida, donen la voluntat. 
És la taquilla inversa.

Què és L'Alternativa?
Un somni fe t realitat. Porto to ta la 
vida en el món del teatre com actor, 
director, tècnic... Volia una sala i al 
final l ’he tingut.

Una sala amb sofàs en lloc de bu
taques.
Sofà-Teatre en diem nosaltres (som
riu). I a part és la primera sala inde
pendent de Sabadell. Nosaltres no 
depenem de cap companyia ni de 
cap subvenció.

En cinc mesos heu contractat 15  
companyies i encara no us heu ar
ruïnat.
De moment cobrim despeses, que 
ja  és molt.

I això que el dijous és gratis.
Més que gratis el dijous no festiu  ni 
vigília fem taquilla  inversa, una cosa 
que no ens hem inventat nosaltres.

Però les companyies van a per
centatge de la taquilla. Hi estan 
d'acord?
Sí. Els diem que el dijous és un dia 
fluix i que tan t se val que vinguin 20 
persones pagant 10 euros com 40 
pagant-ne 5.

I...?
I tan t les companyies com nosal
tres preferim que vingui el màxim 
de gent.

Però aquests números no sempre 
surten tan rodons, imagino.
Doncs mira, gràcies a la taquilla  in
versa, normalment els dijous fem 
més caixa que els divendres.

Més diners dels que faríeu?
No. Si comptes el nombre d 'espec
tadors, sempre és una mica menys. 
De mitjana la gent sempre dóna 
una mica menys del preu d'entrada. 
Però això no és l’ important.

Què és l’important?
Que la gent s 'hab itu ï a anar al tea
tre e ls dijous. Aquí, a Sabadell, no 
hi ha tradició i la taquilla inversa és 
un ganxo.

Hi ha qui paga només 1  euro?

Passar aquest cap de 
setm ana per L'Alterna

tiva és una bona idea. No 
només per provar els sofàs, 
sinó tam bé per gaudir de 
l’extraordinària vitalitat 
escènica de dos mons
tres del teatre  com Marc 
Fontanals i Jaum e Llonch, 
que fan una sobèrbia 
interpretació del clàssic de 
Sanchis Sinisterra, Ñaque o 
de piojos y  actores.

No és el normal. La m itjana són sis
0 se t euros.

1 paguen segons el grau de satis
facció?
Si els ha agradat molt, paguen 10, 
que és el preu oficial. De moment, 
ningú ha pagat 20  o 3 0  euros per
què li hagi agradat molt.

Tothom veu quant pagues?
Hi ha un ciste lle t a la sortida i la 
gent deixa el que vol. És bastant 
anònim, però no és secret.

Gràcies a la taquilla inversa, està 
anant al teatre gent que mai no hi 
aniria?
Sí, coneixem persones que econò
micament ho estàn passant molt, 
però que molt malament.

És una estratègia de crisi?
No. Continuarem fent taquilla inver
sa encara que algun dia s 'acabi la 
crisi. És més com el Dia de l'Espec
tador del cine.

On més es fa?
Per exemple, al Teatre Tantarantana 
de Barcelona. I a ltres teatres ho fan

Anem cap a una societat de la gra
tuïtat?
Cap a la societat del low-cost, sí. De 
la gratuïtat no ho crec. Experiències 
com aquesta són l'excepció.

Bé hi ha grups que regalen la seva 
música a internet.
En el fons és una inversió en publi
citat.

Aumenta ia cultura del favor?
Això sí. I cada vegada més. Abans 
en teatre hi havia la por de la com
petència i tothom  mirava per ell i 
prou. Ara tothom  col·labora amb 
tothom . Tothom s'ajuda, i això retro
alimenta.

Retroalimenta?
És clar. Com més ens ajudem i ens 
agafem to ts de les mans, més ens 
beneficiem to ts . Sense diners pel 
mig. Si faig un favor, algun dia em 
retornarà.

S'acaba el monetarisme?
No tan t com això. Però els merca- 
dets de «trueque» on la gent canvia 
objectes sense pagar, van a més. I 
l ’ intercanvi de temps també.

Com?
Intercanvi de temps. Jo et dono 
classes d 'anglès i tu m 'arregles 
el rentaplats. I hi ha qui se 'n  va al 
camp i és autosuficient. Això està 
passant. I cada cop més.

Que tremolin els bancs?
Ja m ’agradaria, però no. Això als 
bancs no els hi fa ni pessigolles.

Mica en mica ■
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