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NOU9 CULTURA EL 27

La sala de teatre de Granollers confia en el conveni amb la Generalitat per tirar endavant

Teatre de Ponent continuarà com a 
sala d’exhibició a partir de l’octubre
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Frederic Roda, director de Teatre de Ponent

Granollers

Teresa Terradas

El Teatre de Ponent continu-
arà finalment com a sala d’ex-
hibició. Els seus responsables 
s’havien plantejat tancar-la 
per la incertesa sobre l’es-
tabliment d’un nou conveni 
amb la Generalitat, però al 
final l’equipament granollerí 
inaugurarà la nova programa-
ció el primer cap de setmana 
d’octubre. La presentació 
pública de la cartellera del 
mes d’octubre al gener es farà 
dimecres que ve. 

La continuïtat de la sala 
depenia de si hi havia o no 
conveni amb la Generalitat. 
“Sense el seu suport, tant 
nosaltres com altres sales 
com la Beckett, el Tanta-
rantana, La Planeta o La 
Trona, no podríem tirar 
endavant els nostres projec-
tes”, ha explicat el director 
de Ponent, Frederic Roda. 
“Som sales petites amb un 
aforament restringit. Si no 
comptem amb aquest tipus 
d’ajudes és molt difícil que 
les sales siguin viables”, ha 
afegit. Fins ara, la subvenció 
que aporta la Generalitat 
a través d’aquest conveni 
representa un 40% del pres-
supost total. 

El darrer conveni, d’una 
durada de tres anys, acabava 
el 31 d’agost. “Després dels 
canvis dins l’equip directiu 
de la Generalitat, no sabíem 
si continuaríem com sempre 

o no. Per això estàvem a l’ex-
pectativa”. La convocatòria 
amb totes les sales va tenir 
lloc el juliol i, finalment el 
Teatre de Ponent va decidir 
continuar amb la programa-
ció teatral durant aquesta 
temporada, mentre acaba 
d’enllestir el projecte i el 
pressupost. “Hi ha un nou 
disseny de funcionament del 
conveni però creiem que en 
un principi estem en un bon 
lloc de sortida. Som una sala 
que fa molts anys que treba-
llem, que hem tirat endavant 
molts projectes, que hem 
complert molts convenis 
i que hem passat moltes 

auditories”, ha reconegut el 
director de Ponent. 

El nou disseny del conveni 
amb aquest tipus de sales 
presenta alguna revisió res-
pecte al que estava vigent 
fins ara, amb l’establiment 
de tres segments d’ajudes. Si 
fins ara només hi havia l’ajut 
al desenvolupament del pro-
jecte a sales amb projectes 
teatrals, i un altre per a la 
producció, a partir d’ara n’hi 
ha un també per a l’exhibi-
ció.  “Aquest ajut es donarà 
a les sales que programin 
obres amb la producció de 
la Generalitat. Això no vol 
dir que hàgim de fer un pro-
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El Teatre de Ponent ha repintat la façana a partir d’una proposta del col·lectiu Granollers amb més Color

grama el cent per cent amb 
aquest tipus de muntatges. 
Nosaltres en continuarem 
programant d’altres”. Preci-
sament, un dels segells de 
la sala de Granollers en els 
seus 15 anys de trajectòria 
ha estat el de promoure i 
donar sortida a grups emer-
gents, companyies que aca-
ben de sortir de l’Institut 
del Teatre, grups que  no 
tenen una estructura total-
ment professional... “Això ho 
continuarem  mantenint”, ha 
assegurat Roda.

CONTINUÏTAT DINS   
ESCENA GRAN

Tot i que la nova programa-
ció de Teatre de Ponent no 
apareix en el catàleg oficial 
d’Escena GrAn, la sala de 
Granollers sí que hi continu-
arà vinculada compartint el 
sistema de venda d’entrades 
que ja va començar l’any pas-
sat. “A partir de febrer, però, 
suposo que ja tornarem a ser 
en el cartell físic”. El direc-
tor de Ponent espera que 
aquesta plataforma, a més de 
servir per sortir plegats en 
un catàleg i vendre les entra-
des des d’un mateix canal, 
pogués tenir un equip de 
gestió que publicités i comu-
niqués tot el que es fa en els 
diferents equipaments cada 
cap de setmana. “Crec que el 
que falta és crear una oficina 
única. Hem de treballar per-
què això sigui operatiu”. 

Descartat el 
trasllat al Teatre 
Auditori

Granollers

T.T.

La possibilitat que el Tea-
tre de Ponent deixés el 
local del carrer Ponent i es 
traslladés a la sala oberta 
del Teatre Auditori, tal 
com s’havia plantejat en 
algun moment, de moment 
queda descartada. “És una 
possibilitat que hi ha, però 
fins que no passin les elec-
cions municipals l’any que 
ve, s’ha deixat en stand 
by. També hem d’estudiar 
què hi guanyaríem i què 
hi perdríem. No tanquem 
la possibilitat, però de 
moment no es farà”, ha 
afirmat Roda. El director 
recorda que l’ajuda de la 
Generalitat per al desenvo-
lupament del projecte en 
el nou conveni no preveu 
el lloguer d’espais o les 
despeses d’electricitat o 
aigua. “En l’antic conveni 
ho podíem comptabilitzar, 
però a partir d’ara ja no. 
Ho haurem de treure de 
les taquilles o de les ajudes 
que puguem rebre”.

El Teatre de Ponent tam-
bé firmarà un conveni per 
sis mesos més amb l’Ajun-
tament de Granollers. “És 
un acord anual, però aquest 
any, com que no sabíem si 
continuaríem, només el 
vam signar per mig any”. 
Pel que fa als ajuts del 
Ministeri, sempre estan 
lligats a la programació 
d’obres d’altres comuni-
tats. “Aquest any no el vam 
sol·licitar perquè no sabí-
em què passaria”.

Objectiu: 
augmentar el 
públic

Granollers

Frederic Roda té clar que 
en aquesta nova tempo-
rada el principal objectiu 
és augmentar el nombre 
de públic. “Volem pujar 
els índexs d’ocupació al 
màxim, per justificar que 
tenim un conveni”. Tot i 
que saben que són èpoques 
complexes, Roda assegura 
que tenen ganes que vagi 
molta gent al teatre.  “No 
volem arribar al 100% 
d’ocupació. Si només acon-
seguíssim el 50% ja esta-
ríem contents, tenint en 
compte el que programem, 
que no és un Joan Pera 
o una Emma Vilarasau. 
Pensa que molta gent que 
ve a Ponent hi ve per la 
confiança que ens tenen, 
perquè moltes companyies 
i obres no són conegudes”, 
ha explicat el director.


