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Les alternatives uneixen forces per afrontar la crisi

El tancament de la sala Artenbrut mobilitza el sector, que demana més ajudes i col·laboració a
les administracions

Jaume Pi

Les sales alternatives de Catalunya, essencials per treure nous valors del teatre, estan en crisi.
El tancament de l'Artenbrut fa que ara els teatres demanin més a les administracions.
La sala Artenbut de Gràcia tancarà a finals d'any. Així ho va anunciar dijous el seu director, Joan
Sanahuja, que després de dos anys portant el teatre plega per falta de recursos. "No és un problema de
present sinó de futur", admetia Sanahuja, que no pot mantenir la sala perquè "no es pot viure
d'aplaudiments". Fa uns dies, la sala Muntaner també descrivia els seus problemes econòmics i la
situació fa pensar que les alternatives no tenen un futur prometedor.

Així ho pensa el mateix Sanahuja, que afirmava que malgrat que "no podem queixar-nos del tracte rebut
per mitjans i institucions", la gent "no va prou al teatre" i potser "fa falta encara més promoció i ajudes".
Així, el sector ja busca solucions urgents en aquesta direcció.

Amb el tancament de l'Artenbrut s'han disparat les alarmes. Enmig de la crisi, la Coordinadora de Sales
Alternatives de Catalunya admet "debilitat econòmica" i per mitjà del seu president, Frederic Roda, la
coordinadora va anunciar ahir l'inici del "diàleg" amb la Generalitat i l'Institut Català d'Indústries Culturals
(ICIC). Roda es mostra confiat que "aquestes vies obertes de diàleg donaran fruits l'any 2005". El
diagnòstic de la situació, però, és clar: "Són sales que depenen d'ajudes perquè són d'estructura
econòmica feble", assegura.

El president de la Coordinadora creu que s'ha de "trobar una solució", ja que "la tasca d'aquestes sales
és molt important en la recerca i promoció", cosa que "no faria ningú". L'associació de sales ja ha parlat
amb la conselleria de Cultura i el Teatre Nacional. L'acord amb el TNC faria que el teatre públic
coordinés amb els alternatius el T6, un projecte per crear nous textos escènics.

Demanant calma
El director del Versus Teatre, Ever Blanchet, també secretari de la Coordinadora, confiava ahir en la
presentació de la temporada del Versus Teatre a "arribar a acords" i "treure'n un conveni necessari amb
les institucions".

Blanchet creia que la clausura de l'Artenbrut "es veia a venir" i augurava algun tancament més, però
també l'aparició de nous teatres. A més, Blanchet va destacar que "nosaltes no tanquem" i va donar una
visió més optimista, ja que, segons ell, "a la gent els agraden les sales petites i el teatre de qualitat". Per
trobar una solució a tot plegat, el dia 13 d'octubre l'ICIC i la Coordinadora faran la primera reunió
d'emergència.

Nou curs al Versus
21 obres, d'entre les quals 19 són estrenes, és el complet cartell que presenta el Versus Teatre en la
temporada 2004-2005. Enguany, el seu desè aniversari, quatre autors catalans estrenaran al Versus i
compartiran programa amb obres foranes com Personalmente Einstein, de l'argentí Gabriel Emanuel, i
Frozen, de Vryony Lavery, de la Companyia Circular de Montevideo, un èxit de l'Off Broadway. El
Versus aposta també pel teatre en català i per una programació específica dirigida als nens.
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El seu director, Ever Blanchet, va dir que "volem ser eficients i arribar als 30.000 espectadors". Blanchet
ha assegurat que "no tancarem" perquè "oferim qualitat i som una sala d'autor".
Imatge d´arxiu de la petita sala de Gràcia que ha anunciat que abaixarà
el teló per Nadal
Jordi Garcia
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