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Assetjaran els 
joves el TNC  
per comprar 

abonaments?

Els nous abonaments del 
Teatre Nacional de Cata-
lunya per a la pròxima 
temporada plantegen for-
ça interrogants i reaccions 

contradictòries. Per a alguns, que un 
teatre públic posi les entrades de 
l’abonament a tots els espectacles 
(setze) a 6,2 euros per als més grans de 
35 anys i a 4,3 euros per als més joves 
és una mesura gairebé revolucionària 
que acredita el caràcter de servei pú-
blic de la institució i obre la porta, de 
veritat, a tothom que pugui tenir inte-
rès pel teatre. Per a d’altres, suposa 
una devaluació del valor de les arts es-
cèniques i significa una molt discuti-
ble alteració unilateral del mercat te-
atral que pot tenir conseqüències ne-
gatives en el sector, i dubten fins i tot 
que aconsegueixin l’objectiu d’aug-
mentar l’assistència d’espectadors. 

●● Dubtes La decisió obre incògnites. 
¿És realment el preu l’obstacle per-
què el públic jove, sobretot, no tingui 
en compte el teatre com una possibi-
litat d’oci? ¿Es tiraran en massa els 
més joves i els habituals del teatre a 
comprar abonaments o hi haurà un 
transvasament dels espectadors i, en 
conseqüència, el finançament del 
TNC se’n ressentirà? Un savi consul-
tor del sector té clar que al públic se’l 
guanya amb la programació, amb l’in-
terès que desperti la cartellera, i que 
el low cost a les arts escèniques degra-
da la imatge social, l’apreciació sub-
jectiva del valor de les coses, que és un 
dels elements fonamentals del màr-
queting i encara més en qüestions cul-
turals. De fet, tothom està d’acord 
que, si fos completament gratuït, tam-
poc no mobilitzaria grans masses. Per 
exemple, la Volksbühne de Berlín té 
entrades gratuïtes per als sectors mes 
dèbils de la societat, i això no fa que 
el teatre s’ompli. 

● Antecedents D’altra banda, els 
preus baixos són una constant a les 
sales alternatives des de fa temps, i 
més amb els sistemes de venda per in-
ternet. Però no comporten una puja-
da massiva d’assistència i sovint 
s’apliquen per evitar de tenir la sala 
buida. A favor, però, podem citar 
l’exemple dels teatres de Manresa (el 
Kursaal i el Conservatori), on fan ses-
sions especials per a col·lectius deter-
minats com joves i jubilats a 5 euros i, 
ens diuen, omplen. 

● El preu I encara més qüestions. 
¿Com afecta això el Teatre Lliure, al 
qual no es va comunicar ni consul-
tar l’oferta? ¿Com pot afectar el Te-
atre Romea, la Villarroel o el Goya, 
espais privats però amb producció 
pròpia i programació d’interès?e
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La cultura, el nou oasi català
complicats –deia–, però avui puc 
dir-vos que tots els indicadors de 
l’activitat cultural tendeixen a millo-
rar. Avui puc dir-vos, amb cert or-
gull, que de la crisi n’ha sortit un sec-
tor cultural més madur i intel·li-
gent”. El president, Artur Mas, va 
alabar els creadors –“el petroli del 
país”–, però també va aprofitar per 
fer ell mateix algun retret: “Fa segles 
que aquest país no es pot conside-
rar normal, i mireu què hem aconse-
guit. Imagineu-vos què seríem capa-
ços de fer!” 

El primer dels deu guardonats 
–amb l’escultura de la C i 15.000 eu-
ros– va ser el crític d’art i historiador 
de la premsa gràfica Josep Maria Ca-
dena, que va recordar que després de 
viure les estretors del franquisme 
ara altre cop “tot són llamps i trons 
anomenats recursos”. Un pilar de la 
dansa contemporània, Guillermina 
Coll, va defensar “el paper cabdal” 
d’aquest art i dels seus pedagogs. I 
una encara més veterana i pionera 
Amèlia Riera, artista plàstica, es va 
declarar “sincerament feliç”. L’Es-

pai Guinovart d’Agramunt també 
va rebre premi, després de 21 anys 
de “picar pedra”.  

El professor Xavier Pla va ex-
plicar la passió amb què s’ha apro-
ximat a Joan Sales i Josep Pla, 
“dos autors polèmics que connec-
ten la nostra cultura amb la con-
dició humana més universal”. El 
poeta i traductor Francesc Parce-
risas va optar per llegir un poema 
escrit per a l’ocasió (“als dits m’ha 
quedat un atzar / que tot ell és fet 
de llum”), i també van fer gala del 
seu ritme Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries entonant una 
jota que defensa “viure sense 
pressa i amb llibertat”. La Federa-
ció de Diables i Dimonis de Cata-
lunya es va fer sentir en rebre el 
guardó, fent retronar tambors i 
tabals a la platea, i va criticar la di-
rectiva europea del foc que ha po-
sat en perill la festa popular.  

Per què fem la guerra? 
Jaime Rosales, més metafísic, va 
explicar com entén ell la creació: 
“Una obra és una experiència molt 
personal, que ens apropa a l’infinit, 
a per què fem el que fem, per què 
som com som i anem on anem. Els 
artistes ens entestem a buscar res-
postes a aquestes preguntes, i fra-
cassem”, va dir. I l’última dels pre-
miats va ser Núria Espert, a qui va 
entregar el guardó Artur Mas. 
L’actriu va fer diana recordant una 
anècdota de Winston Churchill 
durant la II Guerra Mundial. 
“Quan les coses anaven malament 
per als anglesos i els seus homes li 
van demanar que reduís els diners 
per a la cultura, perquè calien per a 
la guerra, ell va respondre: «Ah, per 
què fem la guerra, doncs?»”e 

La foto de família dels premiats, amb Artur Mas al centre, després de la gala que es va celebrar al Teatre Romea. PERE VIRGILI

S’entreguen al Teatre Romea els deu Premis Nacionals de Cultura 2015

GUARDONS CULTURALS

El president de la Generalitat va es-
quivar amb una variant de l’“això no 
toca” la persecució dels periodistes 
gràfics que l’esperaven a les portes 
del Teatre Romea, on ahir es va ce-
lebrar la gala d’entrega dels Premis 
Nacionals de Cultura. “L’home que 
ahir abraçava David Fernàndez i 
avui ha trobat a faltar l’abraçada 
d’algú altre”, tal com va definir-lo el 
presentador de la gala, Òscar Dal-
mau, va afirmar després, somrient: 
“És un oasi de pau i tranquil·litat ser 
aquí, us agraeixo la invitació, en es-
pecial aquest any”. I això que tam-
bé li va tocar sentir algun retret. 

En un acolorit escenari entre el 
minigolf i el cabaret –catifa verme-
lla resseguida de bombetes, la lluna 
projectada en una pantalla, la for-
mació de jazz de Chamorro-Motis 
encongida en un racó i la senyera a 
l’altre–, la cerimònia va avançar amb 
ritme, probablement gràcies al rigor 
de l’emissió en diferit pel 33. La pre-
carietat que està patint el sector cul-
tural els últims anys va salpebrar di-
versos discursos, com el de Carles 
Duarte, president del CoNCA, ens 
organitzador dels premis. Va denun-
ciar que “els efectes de la crisi han si-
gut dramàtics” i va demanar que en 
un “moment d’incertesa i esperan-
ces, de canvis profunds que ens mo-
uen a reescriure horitzons personals 
i col·lectius”, la cultura tingui “un 
paper de lideratge”. El conseller del 
ram, Ferran Mascarell, estava 
d’acord que “el lloc de la cultura no 
és la perifèria, sinó el cor de la na-
ció”, però no en el pessimisme: “El 
sector ha viscut anys enormement 
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Núria Espert, que va rebre de mans del president l’últim 
guardó, va fer un discurs breu però afinat. PERE VIRGILI

Retallades 
Tot i els 
retrets del 
sector, Artur 
Mas va dir que 
la gala “era un 
oasi de pau“


