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Bradien i Escoffet al Solos 
del Teatre Romea
La banda d’electrònica Bradien i el poeta 
Eduard Escoffet presentaran el seu nou àl-
bum, Escala (2015), aquest dilluns al Teatre 
Romea dins el cicle Solos. L’espectacle, que 
inclourà projeccions realitzades per Todo-
junto, repassarà les sonoritats del disc, que 
barreja la paraula i l’electrònica

Apareixen cinc peces 
robades a Palmira per l’EI
Les autoritats sirianes han recuperat cinc pe-
ces arqueològiques que l’Estat Islàmic (EI)  ha-
via robat del Museu Nacional de Palmira du-
rant els deu mesos que va dominar la ciutat. Les 
peces estaven enterrades dins d’una casa. 
També s’ha informat que la Tomba dels Tres 
Germans, de l’època romana, no ha patit danys.

privat va recórrer a noves fórmules 
de gestió per contrarestar la crisi 
dels bolos –nous sistemes de sub-
vencions, la reorganització de les fi-
res estratègiques, la desaparició 
dels caixets i l’extensió del taquillat-
ge, la contractació de música i obres 
de petit format, l’opció amateur, et-
cètera– però, tres anys després, avui 
els estralls encara es fan sentir.  

Si bé les xifres del departament 
de Cultura són positives –s’ha do-
blat el nombre de funcions als tea-
tres municipals que reben suport 
públic de la Generalitat, de 1.077 
l’any 2013 a 2.009 el 2015–, al teatre 
privat les funcions van caure un 
0,5% la temporada passada, les gires 
no s’acosten als índexs precrisi i, pel 
camí, la diversitat teatral s’ha em-
pobrit. “Giren un tipus d’obres con-
cretes. El catàleg de les grans pro-
ductores ocupen molt d’espai a les 
cartelleres i és difícil competir-hi 
–afirma Lloret–. El mercat està 
molt debilitat. L’únic que tenim és 
poder ensenyar la nostra feina com 
a mitjà de contractació. D’acord, ara 
hi ha les xarxes, el YouTube i els 
DVD, però el teatre és una art en viu, 

s’ha de veure. I no tenim cap apara-
dor”. El sector considera que Fira-
Tàrrega ja no els funciona com a 
mercat perquè el 82% dels especta-
cles són de carrer i s’ha especialitzat 
en nous llenguatges. “El teatre que 
fem nosaltres no és comercial però 
és comerciable. No som mediàtics 
però fem un teatre apte per a totes 
les sales i un target de públic molt 
ampli”, diu Lloret, pensant en els te-
atres de municipis de 3.000 a 
12.000 habitants.       

La dificultat afegida dels ‘petits’  
“Es programa poc, clarament. Per a 
les companyes privades és un pro-
blema trobar forats, no hi ha espais, 
i entrar a Barcelona és molt car”, ex-
plica el director del Festival Tempo-
rada Alta, Salvador Sunyer, que la-
mentava en tancar l’última edició 
que bons espectacles coproduïts per 
la mostra gironina amb companyi-
es independents, com L’empestat, 
de Jordi Oriol, i Filla del seu pare, 
d’Aleix Aguilà, no tinguessin garan-
tida una temporada. “Sempre ens 
ha costat, la distribució –admet Ori-
ol–. Molts dels que volen programar 

un espectacle el volen veure abans, 
per saber si és més o menys comer-
cial i si funcionarà a taquilla. Els que 
fem coses no pensant en la comerci-
alitat sinó a innovar ens trobem 
amb problemes per estrenar”.  

L’empestat s’ha vist un dia a Giro-
na i un dia a Viladecans. Així, s’ajun-
ten tres problemes: la companyia no 
pot professionalitzar la distribució, 
els programadors municipals es 
mouen poc perquè programen 
menys i tenen menys recursos i so-
vint és cert que tenen poques opor-
tunitats de caçar l’obra al vol, per-
què les companyies tenen temps 
molt curts d’exhibició i poca publi-
citat, i menys en gira. “Alguns res-
ponen bé als mails i trucades, però 
es mouen per coses més grosses i 
que els interessen per vendre entra-
des –observa Oriol– . És molt deses-
perant. Hi som perquè tenim ganes 
de fer coses”. Des de l’àrea d’Arts 
Escèniques de la Generalitat coin-
cideixen que alguns dels elements 
que cal potenciar són formar els 
programadors i acostar la creació al 
comprador. Si serà a través d’una fi-
ra es decidirà aquest 2016.e  

Circuit  
“El teatre que 
fem no és 
comercial 
però és 
comerciable”, 
diu Lloret

La precarietat 
laboral, prioritat 

del col·lectiu 
d’independents 

La companyia Íntims Produccions 
feia públic la setmana passada que 
ha renunciat a fer temporada a Bar-
celona, al teatre La Seca i dins el Fes-
tival Grec, perquè no els sortien els 
números. La sala els oferia anar a 
risc de taquilla, que es repartirien al 
50% la sala i la companyia. Tenint en 
compte que els actors lleidetans ha-
vien de mantenir-se quatre setma-
nes a Barcelona, estar en cartell a la 
capital els hauria suposat  unes pèr-
dues inassumibles, “de 6.000 o 
7.000 euros, fins i tot omplint la sa-
la”, xifra l’actor Oriol Esquerda. Ín-
tims Produccions van entrar al pro-
grama de Suport a la Creació de Fi-
raTàrrega, on van estrenar Wasted, 
que va tenir molt bona rebuda. D’allà 
els van sortir alguns bolos (sis el 
2016). “La nostra política és fer bo-
los a caixet, mai a taquilla, perquè 
creiem que l’Ajuntament ha d’arris-
car i donar suport a produccions al-
ternatives, no a obres que poden 
funcionar anant a taquilla”, diu l’ac-
tor. Seguiran buscant condicions 
més bones a Barcelona, “però tal 
com estan les coses potser abans es 
pot veure a Madrid”, apunta. És la 
mateixa filosofia que aplica La Vir-
gueria, la companyia d’Aleix Fauró. 
“L’exigència de demanar els mínims 
dignes de la teva professió fa que a 
molts llocs no hi puguis anar”, diu. 
Ells només van a caixet per poder co-
brar “per sobre d’un conveni ridícul” 
i perquè, com a companyia estable, 
necessiten “recuperar inversió”. 

Augmentar la dotació en cultura 
Fauró veu amb bons ulls la fira es-
tratègica de teatre de sala, però per 
ara el Col·lectiu de Companyies In-
dependents no s’hi vol pronunciar 
perquè està en una etapa de “repen-
sar els objectius prioritaris”, des-
prés d’un any de feina amb la conse-
lleria de Cultura per millorar les 
condicions laborals. Per exemple, 
han pressionat per marcar uns mí-
nims imprescindibles a les sales, 
com comptar amb equip tècnic, 
manteniment i un repartiment de 
taquilla de 60%-40% a favor dels ar-
tistes. “Per a nosaltres és bàsic que 
el caixet passi a ser la fórmula de re-
lació comercial amb una sala”, diu 
Fauró, que demana “treballar amb 
les sales perquè la dotació en cultu-
ra augmenti i es dignifiqui tota la ca-
dena de l’espectacle”.e 
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