
EL PUNT | Dimecres, 27 de febrer del 2008 CULTURA -  ESPECTACLES  37

PUBLICITAT

1
1
9
1
7
4
-9

0
4
3
5
3
B

� El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras, va
anunciar abans-d’ahir, du-
rant la festa de la I Nit del
Galerisme, que ha fixat per
la primavera una trobada
«amb tot el sector» per es-
tudiar «totes les opcions de
fira d’art» que es poden or-
ganitzar a Catalunya. Sen-
se dissimular que els recur-
sos econòmics públics són
escassos, Tresserras va in-
sistir que el tema està sobre
la taula i que, darrerament,
ja n’ha parlat amb algunes
galeries. «Ens hem de po-
sar d’acord en quina fira
podrien convergir els inte-
ressos de tots. Per això, en
la reunió d’aquesta prima-
vera és necessari que hi es-
tiguin representades totes
les associacions de galeries
del país», va subratllar
Tresserras, per afegir tot
seguit que la seva conselle-
ria no té intenció de «dirigir
res», sinó de servir d’ajuda.

Uns segons abans de fer
aquest anunci, Tresserras

es va mostrar contundent a
demanar, quasi exigir, «co-
hesió interna al sector»,
que és ben sabut que es tro-
ba dividit en diverses asso-
ciacions de sensibilitats
oposades (el Gremi de Ga-
leries d’Art és el grup ma-
joritari; també té un pes
molt important l’associa-
ció Art Barcelona i final-
ment té un pes no negligi-
ble el grup Independents).
Més enllà de les divergèn-
cies i fins i tot els conflictes
que han sorgit en el sector
(sobretot quan s’ha plante-
jat el model de fira), Tres-
serras considera positiva la
diversitat de negocis gale-
rístics que hi ha a Catalu-
nya. Però cal trobar «fór-
mules de cooperació» que
enforteixin el sector, va dir.

El conseller de Cultura
va emfasitzar que és hora
d’«activar» el sector de
l’art català. Sobretot, cal
activar «el mercat», que va
reconèixer que es troba en
hores baixes, com es quei-
xen des de fa temps els ga-
leristes.

Tresserras es reunirà amb
totes les associacions de

galeries per parlar de quina
fira d’art cal a Catalunya

MARIA PALAU / Barcelona� El districte de l’Eixam-
ple de Barcelona va pre-
cintar ahir al migdia el
Guasch Teatre. Feia dos
mesos que havia advertit
la direcció d’aquesta me-
sura de força. El Guasch
disposava d’una llicència
d’activitat provisional des
del 2004. Fonts del distric-
te al·leguen que el tanca-
ment es deu a deficiències
«greus» en les mesures de
protecció d’incendis.
Aquestes fonts, però, des-
coneixen quines són les
mancances. Per la seva
banda, el responsable de
relacions externes del tea-
tre, Rafael Nadal, assegura
que dilluns els van dema-
nar uns certificats de les
empreses que, feia uns deu
anys, els havien posat el
tallafocs i les cortines i les
butaques ignífugues. Els
documents són la prova
burocràtica que el mo-
biliari no crema. Aquests
permisos són la causa
principal del tancament.
Nadal i la cofundadora de
la sala, Martha Carbonell,

es trobaven, incrèduls, en
una escena kafkiana.

Diumenge van acomia-
dar la funció d’adults con-
vençuts que l’amenaça es

resoldria abans de la repre-
sa de dijous. Ara no està
gens clar. L’Empresa de
Control Ambiental els va
demanar, d’entrada, millo-

res menors com ara la ins-
tal·lació d’una barana a la
rampa del vestíbul, cinc
llums d’emergència, sire-
nes al carrer i una porta ta-
llafocs a taquilla. Aques-
tes són unes obres que ahir
ja estaven enllestint. Tam-
bé han renovat mànegues
d’aigua i ampliat el nom-
bre d’extintors. Carbonell
reconeix el desconeixe-
ment en la matèria i, per ai-
xò, han satisfet totes les
demandes escrupolosa-
ment: «Com poden pensar
que podem arriscar la salut
dels 300 nens que omplen
cada una de les quatre ses-
sions de cap de setmana?»

Nadal no hi vol veure
cap mala intenció. En tot
cas, un excés de zel. Fins
abans-d’ahir, totes les con-
verses, informals, sí, els
tranquil·litzaven. El con-
tracte de lloguer del teatre
venç el 2010, i aquest es
preveu que sigui el se-
güent escull per a la conti-
nuïtat del teatre estrenat el
1995, un cop la família
Guasch hagi superat
aquest tràngol burocràtic.

El districte de l’Eixample de Barcelona tanca la sala perquè no disposa dels certificats
que assegurin que les butaques i les cortines ignífugues són realment a prova de foc
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Precinten el Guasch Teatre

Jaume Nadal, a l’entrada del Guasch Teatre, ahir. / A. PUIG


