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El  de febrer del , un es-
pectacle de la companyia ama-
teur local inaugurava el nou Tea-
tre de Bescanó amb l’espectacle
Traspunt. Ahir, l’Alba Nova va pu-
jar de nou a l’escenari per celebrar
el desè aniversari d’un equipa-
ment que, a més de llançar des
d’un poble de . veïns una
campanya de protesta contra l’in-
crement de l’IVA cultural amb res-
sò internacional, ha consolidat
una programació eclètica, oberta
al teatre comercial, però també als
nous formats escènics i també a la
música. 

«El teatre de Bescanó ha estat
una aposta de municipi, i els tres
alcaldes que han passat per l’ajun-
tament des del  –Xavier Soy,
Pere Lluís Garcia i Xavier Vinyo-
les– s’ho han cregut, i això no és
una cosa que passi sovint», expli-
ca el director del Teatre de Besca-
nó, Quim Marcé. 

L’espai, un antic ediici de la
Grober, va ser gestionat durant
anys per l’Associació Cultural
Alba Bescanonina com a centre
social, ins que el  es va en-
llestir una remodelació que, con-
servant elements com la façana o
el format original de la boca escè-

nica del teatre, va adequar l’espai
a les necessitats tècniques actuals
per acollir espectacles teatrals, de
dansa, música o cinema. 

«Des del principi vam tenir clar
que volíem ser un teatre de poble,
però amb funcionament profes-
sional, apostant per companyies
professionals i amb preus tan po-
pulars com poguéssim», assenya-
la Marcé sobre el teatre, que en
aquesta dècada ha programat 
propostes que han estat vistes per
. espectadors. 

Els primers anys, assenyala,
van ser els de picar pedra per
anar-se donant a conèixer en un
entorn amb molta oferta cultural
propera, tant a Girona com a Salt.
En això hi va ajudar, per exemple,
trobar des de l’inici la complicitat
del festival Temporada Alta. 

«No és el mateix començar llui-
tant contra Temporada Alta que
arrencar anant-hi de la mà. For-

mar part de la programació i aco-
llir sovint estades de companyies
i artistes prèvies a l’estrena dels
seus espectacles, com ha estat el
cas de  l’Albert Pla o d’en Sergi Ló-
pez, i que sortissin contents de l’e-
quipament, ens ha permès des-
prés mantenir el contacte amb ells
i que sigui més fàcil programar-los
més endavant», continua. 

Les actuacions musicals, que
inclouen també la participació en
festivals com el Black Music Fes-
tival o més recentment l’In-Som-
ni, també són un tret distintiu del
teatre bescanoní, ja que Marcé
també s’encarrega de la progra-
mació de la Mirona de Salt.  Els
premis ARC que entrega la indús-
tria de la música en directe ha re-
conegut l’esforç nominant-los en
alguna ocasió, al costat de patums
amb molt més pressupost, com
l’Auditori de Barcelona.

Però si hi va haver un fet que va
marcar un punt d’inlexió en l’e-
volució del teatre va ser la famosa
protesta contra l’IVA cultural el
, quan va decidir vendre pas-
tanagues en comptes d’entrades
per esquivar l’augment de l’im-
post per als espectacles ins al
. La iniciativa, que va tenir rè-
pliques en altres llocs, va rebre
l’interès de mitjans d’arreu del
món. «Va ser una campanya pu-
blicitària impagable i aquella
temporada es va notar moltís-
sim», recorda Marcé.

Des de llavors, el teatre ha se-
guit fent campanyes promocio-
nals per premiar els espectadors

més ràpids en la compra amb des-
comptes més sucosos que els que
l’adquireixen a última hora.

El projecte Amics del Teatre,
que agrupa socis interessats en
avantatges com descomptes, ac-
cés a assajos generals o promo-
cions especials, frega actualment
els . carnets i, si bé el grup
més nombrós és el dels veïns del
municipi, després ja venen els de
Girona, Salt i Quart. 

Tot plegat s’ha traduït en què,
dels . euros que el teatre va
invertir l’any passat en programa-
ció –import que no inclou, per
tant, les despeses de personal o de
funcionament–, . sortissin
directament de la venda d’entra-
des, uns números que no són ha-
bituals. 

ALBA CARMONA GIRONA

Bescanó celebra el desè aniverari de 
l’equipament cultural, que ha consolidat 
una programació oberta als espectacles
comercials, els nous formats escènics i la música



Més que «el teatre 
de les pastanagues»

La venda d’hortalisses, la tardor
del 2012. NEREA GUISASOLA/ACN

Les autoritats inaugurant
l’equipament el 27 de febrer del

2010. PERE DURAN/ARXIU

En aquesta
dècada, ha acollit
540 propostes
que han estat
vistes per 126.223
espectadors

Marcé i Graupera, al congrés de Nova York, l’any 2014. DdG

A. C. GIRONA

El novembre del , coinci-
dint amb l’estrena de Suïcides, de
Pocacosa Teatre, el teatre besca-
noní va vendre pastanagues en
comptes d’entrades, perquè con-
siderava que el  d’IVA de les
hortalisses era més just que el 
al que s’havien apujat els produc-
tes culturals. Amb el lema Per la
salut de la cultura, la reivindicació

va agafar volada, «perquè era
transversal i a beneici de tothom»
i va acabar en mitjans d’arreu del
món, com el New York Times o la
BBC. «Fins i tot es va posar en con-
tacte amb nosaltres un diari del
Vietnam i premsa australiana»,
recorda Marcé.

El gener del , Marcé va ser
convidat al congrés de l’Associa-
ció Internacional per les Arts Es-

cèniques de Nova York per pro-
nunciar una conferència sobre la
protesta en un seminari titulat
Noves eines per a un nou món; i va
repetir l’experiència al juliol, al Be
Festival de Birmingham, a Angla-
terra. Aquell mateix estiu, però,
també va es va encarregar d’un
discurs tant o més important: el
del pregó de la festa major de Bes-
canó. 

Una protesta que va arribar a un congrés
a Nova York i a la premsa del Vietnam
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