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Cultura i Espectacles
Nova edició del circuit d’arts escèniques ‘amateurs’ Espai A

A. És la primera lletra
d’amateur, d’art, d’ate-
neu, d’associació... És la
lletra d’Espai A: un circuit
d’arts escèniques ama-
teurs que està en plena
tercera edició i que impli-
ca quinze espais, vint es-
pectacles, més de cin-
quanta actuacions. Espai
A, Xarxa d’Arts Escèni-
ques Amateurs de Catalu-
ny (www.espaia.cat). És
una selecció d’espectacles
de dansa, teatre, cant co-
ral i formacions musicals
que recorre el territori ca-

talà fins a l’1 de juny. Ho
coordina la Federació
d’Ateneus de Catalunya
(FAC, www.ateneus.cat).
Els grups que hi participen
provenen de Barcelona,
Sentmenat, Salt, Cornellà
de Llobregat, Mollet del
Vallès, Terrassa, Rubí... La
vigoria del moviment es-
cènic amateur té unes ar-
rels molt fondes, en l’asso-
ciacionisme català, potent
i històric. La xifra d’enti-
tats de la federació, cent
seixanta, n’és una petita
mostra. Es va crear el
1983 com a aixopluc de les
entitats culturals. Casals,
agrupaments escoltes, ca-
sinos, societats corals...

Espai A proposa un tre-
ball en comú a totes les as-
sociacions, es tracta de
mostrar les seves produc-
cions més enllà del seu
territori –i assessorar-les

per fer créixer el projec-
te–, i, a la vegada, ampliar
l’oferta d’aquelles enti-
tats que disposen d’equi-
paments per fer progra-
mació. Salvador Casals,
president de la federació,
explica: “Espai A dóna sor-
tida a projectes escènics
als quals s’ha dedicat molt
temps, molta creativitat,
molta il·lusió.” Els resul-
tats estan sent bons. “Ens
fa l’efecte que fa molt
temps que es fa l’Espai A.
És impossible que pogués-
sim deixar de fer-ho: ja és
imprescindible.” A la pri-
mera edició, el 2012, van
tenir 3.417 persones de
públic. El 2013, 5.529.

Ara, però, les entitats te-
nen una preocupació: l’es-
tat d’algunes de les seves
infraestructures. Hi ha es-
pais històrics que necessi-
ten que els rehabilitin ur-
gentment. Per obtenir ajut
cal que es valori el paper
que juguen en el teixit de
país, vehiculant creativitat
i fomentant que hi hagi
més consumidors de cultu-
ra. La història dels ate-
neus, recordem-ho, té més
de dos segles.

Trampolí natural?
Si preguntem als partici-
pants, hi ha una respos-
ta unànime: és una gran
oportunitat. Iris Parra és

d’Ol’Green. Per ells, la par-
ticipació a Oh Happy Day,
el concurs musical de
TV3, ha estat una gran
empenta. I també ho és Es-
pai A. “És una bona inicia-
tiva: dóna visibilitat!” En
el seu cas, estan recollint
els fruits de la difusió tele-
visiva: “Estem omplint!”
Tenen clar, però, que tot
plegat és un pas més, un
avenç en qualitat. “Cadas-
cun de nosaltres viu d’al-
tres coses que no són la
música. No volem deixar
les nostres feines... Altres
reptes sí que ens els plan-
tegem, com fer un disc.”

Un altre cas és el de
Mercè Pardo, directora de

El batec dels ateneus
Mercè Miralles
BARCELONA

Propostes. 
En primer terme,
‘Moments de Festa’. I
d’esquerra a dreta i de
dalt a baix: ‘1714: Diari
d’una esperança’,
Ol’Green, ‘La dona
flor’, i ‘Trama’
■ ESPAI A

Espai A dóna
sortida a
projectes als
quals s’hi ha
dedicat temps
i creativitat
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Aplaudir el talent
amateur

L’APUNT una oferta alimentada per un treball voluntari, no re-
munerat, però no per això menys professional. Els mi-
lers de persones que giren al voltant de les entitats i
que fan vida una afició i ofereixen moltes hores de cul-
tura i oci als altres, es mereixen atenció i respecte. I
ajut. I no ho oblidem: són el planter natural dels artis-
tes que fan de l’afició una professió.Mercè Miralles

El projecte Espai A, que fa girar una selecció dels pro-
jectes artístics que surten de les entitats amateurs, és
una oportunitat de fer visible el talent que s’amaga a
Catalunya. A la vegada que el fa visible, per als grups,
poder anar més enllà del públic habitual del seu poble
o ciutat és com un esperó que els anima a treballar
amb més empenta. Des del món amateur neix tota

Políticament incorrecte
(Sotacabina Teatre). Par-
do explica com és això
d’estar en un projecte que
es fa per pura afició, per
amor a l’art –mai millor

dit–: “La gent participa
perquè li ve de gust. El di-
rector assumeix pràctica-
ment la responsabilitat de
tot. Ha de motivar i posar
les coses fàcils.” Ha estu-
diat dos anys de teatre i
–per què no?–, estaria bé
fer el salt al món professio-
nal: “En el meu cas, sí...”

Centrem-nos en el tea-
tre. El teatre amateur no
té l’objectiu de formar ac-
tors per a l’escena profes-
sional. Sí que és cert, però,
que si es busca d’on prove-
nen els actors professio-
nals catalans, poc o molt,
en la majoria de casos van
estar vinculats a grups
d’entitats. Per posar-ne
només un exemple, els ba-
dalonins Lluís Marco i Jor-
di Díaz, al Centre Parro-
quial Sant Josep. Quantes
representacions dels Pas-
torets han fet els actors ca-
talans fins arribar a l’esce-
na professional? ■

Les entitats
tenen una
preocupació:
l’estat d’algunes
de les seves
infraestructures

Xavier Vera és del Grup
de Dansa Cor de Catalu-
nya (Manresa). Fan 1714.
Diari d’una esperança.
Dóna llum sobre el món
amateur: ni resclosit ni
tronat. Tota la seva peça
–música, coreografia, tot–
ha sortit del grup. Els ama-
teurs aprenen a fer tots els
papers de l’auca. Se sent la
paraula esbart i ja podríem
començar a aplicar este-
reotips. Diu Vera: “No és
tòpic ni típic.” És dansa
tradicional contemporà-
nia. Quaranta persones ho
fan possible: mestres, elec-
tricistes, botiguers... Assa-
jos els dimarts i els dijous a
la nit, sense perdonar fes-
tius. I sense cobrar. Vet
aquí el món amateur.

D’aquest entorn, del
que s’anomena teatre
d’aficionats, han sortit
molts dels que s’hi dedi-
quen professionalment.
“Els Lluïsos de Gràcia van
ser la meva escola. Tot ho
he après en el món del tea-
tre amateur!” Ho explica
l’actor Jordi Andújar, que
ara està a l’Almeria Teatre
amb l’obra Se fue en un
barco. Va entrar al grup
Sotacabina –que també
participa en aquest Espai
A– l’any 1989 i hi va estar
fins al 2005/2006. De fet,
no ha perdut el contacte:
“La vinculació emocional i
personal és molt forta.”
Deixant a banda la dimen-
sió purament teatral, An-
dújar destaca els valors
apresos en els Lluïsos:
“Quan parlem de nens i jo-
ves, és clar que et formes
com a persona. Això m’ha
acompanyat tota la vida.”

Ell és dels que reivindi-
quen la personalitat del
món amateur, més enllà
que sigui un espai del qual

surten vocacions profes-
sionals. “Es fan produc-
cions de molta qualitat i hi
ha actors amateurs molt
bons. Per què no ha de ser
així? Espai A dóna l’opor-
tunitat de mostrar-ho.”
“L’amateur no existeix
per ser planter del profes-
sional: ho pot ser.” L’afició
pel teatre, doncs, no està
condicionada: “És trobar-
se després de la feina, per

fer una obra, i representar-
la unes quantes vegades.”

Andújar i Marc Rosich
van coincidir en els Llu-
ïsos. Rosich, que s’ha dedi-
cat a la dramatúrgia, hi co-
incideix: “Vaig aprendre a
fer teatre fent-ne. Quan
vaig començar a estudiar
van esclatar totes les coses
que havia estat conreant.
Feia de dramaturg sense
adonar-me’n!” ■

M.M.
BARCELONA

Fer el salt cap a
la professió

Andújar, a dalt, al costat de Josep Maria Pou. A sota, a la dreta, Rosich ■ D. RUANO / I. FAULO

“Els Lluïsos de
Gràcia van ser la
meva escola. Tot
ho he après en el
món del teatre
‘amateur’!”
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