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per Carme Tierz · @ctierz

Continuar creant

Fa cinc anys, el PP va posar un entrebanc més al desenvolupament cultu-
ral, artístic i intel·lectual del país que governava (i governa), en redactar 
una llei que impedia de facto que els creadors pensionistes poguessin 

continuar creant: la llei feia incompatible el cobrament d’una pensió i la retri-
bució per impartir cursos, fer conferències, escriure un llibre o idear un es-
pectacle, així com la percepció dels drets d’autor; des d’aleshores, l’artista, el 
professional de la cultura que vulgui crear en edat de jubilació, ha de renun-
ciar a la pensió o a la vocació, a l’alè creatiu que li dóna vida malgrat que el 
condemni, en bona part dels casos, a la més absoluta precarietat. 

La llei (més aviat, maniobra) és un atac frontal al teixit cultural espanyol, ja 
que priva la ciutadania del talent, de l’experiència i del sentit crític dels artis-
tes veterans, una nova estratègia orientada a erosionar el món de la cultura 
i de les arts. Per sort, aquest abús podria tenir els dies comptats, i no només 
perquè el Congrés s’hagi alliberat del jou de la majoria absoluta del PP, sinó 
perquè, des del 2015, la Plataforma Seguir Creando, que aplega una quarantena 
d’associacions d’artistes i entitats de gestió, lluita aferrissadament per tom-
bar la llei i fer compatible la creació i la jubilació. Crear no és una feina de 9 a 
17 h, i tampoc una cursa (tot i els obstacles) per a menors de 65 anys. Prou de 
represàlies a la gent que pensa i que convida el públic a pensar, a somiar, gent 
que ha escollit (mal)viure d’una feina vocacional en comptes de doblegar-se a 
la doctrina utilitària de la societat neoliberal. Avui són ells; demà, nosaltres. 

Amb el suport de:

editorial
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opinió

Resulta, com a mínim, pertorbador que després de tres 
dècades de Cinema 3, la cadena hagi posat punt i final 
al programa coincidint amb la retirada del veterà Jau-

me Figueras, sense plantejar-ne el relleu. A Catalunya Ràdio, 
un altre històric, La finestra indiscreta d’Àlex Gorina continua 
però en una franja horària marginal. Resulta esfereïdor que 
en els últims anys hàgim perdut programes culturals especia-
litzats a favor de la fórmula d’agendes i càpsules. La màxima 
aspiració de la cultura en espais generalistes té a veure amb 
catifes vermelles; termes vulgars i xarons com el glamour o 
l’star-system; la cultura com a sinònim d’indústria, o que l’Hele-
na García Melero de torn consideri una estrena de Jorge Javier 
Vázquez –i no és un atac ni un retret esnob a aquest senyor– 
com a pretext per compartir-hi sofà durant vint minuts, que 
això en televisió és or. I sobretot, cool i amè, amb música indie 
i una mica de posada en escena, que sinó la parròquia se’ns 
avorreix i se’n va d’uns mitjans que presumeixen de públics 
però on manen les xifres. 

Un professor de periodisme feia servir el símil de les dro-
gues dures i toves amb les notícies: dures (política i economia) 
i toves (cultura). Un altre, a l’Institut del teatre, combinava 
docència i crítica teatral, i lamentava l’espai dedicat a la cul-
tura en el seu diari. “Cada cop et donen menys línies!”. En feia 
responsable la línia editorial. D’un temps ençà, he vist alguna 
ressenya seva en una web on el format l’hauria de deslliurar de 
les imposicions de la premsa convencional. Ara les crítiques 
són en extensió i en contingut més minses que abans.  

Hi ha professionals excel·lents, alguns em consta amb hores 
d’enregistrament, que podrien omplir centres de documenta-
ció i que ni han vist la llum. Als mitjans caldria obrir el debat 
sobre els continguts i els que manen entendre que la cultu-
ra vertebra país i consciències i pot tenir l’addicció de les 
drogues dures i també unes conseqüències –en aquest cas, 
òptimes– en la nostra salut. 

Resulta esfereïdor 
que en els últims 

anys hàgim 
perdut programes 

culturals 
especialitzats 

a favor de 
la fórmula 

d’agendes i 
càpsules

Drogues toves i dures
Per Josep Maria Miró
Dramaturg



 

http://gencat.cat/palaurobert


8

opinió

Llegiu l’article complet a 
www.entreacte.cat

El cinema és un dels espais culturals en què les aporta-
cions de les dones són menys visibles. D’una banda, la 
història ha tractat amb opacitat la contribució de les 

dones al cinema, contribució que s’ha fet des de l’inici. Efecti-
vament, ja en els seus orígens està documentada l’existència 
de moltes dones que, des de la direcció, el guió, el muntatge 
i altres oficis relacionats, van ser presents en la configuració 
del cinema com a nou dispositiu narratiu, industrial i artístic. 
Les aportacions d’aquestes dones són cabdals per entendre 
la història del mitjà, i, tanmateix, a hores d’ara encara no són 
conegudes ni valorades.

De l’altra, en l’espai de la creació cinematogràfica es fa cla-
rament visible un desequilibri que posa en evidència la manca 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en els llocs de 
decisió, on es fa possible la construcció de l’autoria. A Cata-
lunya,  només una mitjana del 16,6% de films han estat dirigits 
per una dona durant el 2016 i només un 26% dels equips ha es-
tat liderat per dones*. És a dir, les transformacions que s’han 
produït en altres sectors tradicionalment masculinitzats, com 
l’arquitectura, encara no han arribat a l’àmbit de la producció 
cinematogràfica.

Estem, doncs, davant d’un doble repte: difondre de manera 
àmplia i adequada les creacions i les innovacions generades 
per les dones des del passat, com un acte de política genea-
lògica imprescindible per reconèixer, valorar i fer possible la 
referencialitat de gènere en l’evolució de l’art cinematogràfic, 
i dur a terme estratègies eficaces per superar la situació de 
desequilibri pel que fa a les possibilitats que les dones puguin 
realitzar trajectes creatius propis. Les narratives sorgides de 
l’experiència femenina són imprescindibles per enriquir els 
imaginaris socials i la intervenció de les dones en la creació 
cinematogràfica contribueix a renovar el repertori argumen-
tal, la riquesa dels personatges, els recursos expressius, les 
solucions formals, les formes de copsar els aspectes més com-
plexos de l’existència. Hem d’afavorir que ho puguin fer amb 
igualtat d’oportunitats, amb més llibertat i, sobretot, amb més 
celeritat. 

*xifres difoses per CIMA - Catalunya

En l’espai 
de la creació 

cinematogràfica 
es fa clarament 

visible un 
desequilibri 
que posa en 
evidència la 

manca d’igualtat 
d’oportunitats 

entre dones i 
homes en els llocs 

de decisió

El cinema i les dones
Per Anna Solà
Codirectora de la Mostra Internacional 
de Films de Dones de Barcelona

Instantània del rodatge 
de Mai és tan fosc, 

d'Èrika Sánchez

www.entreacte.cat


Dissabte 25 de març, a les 21 h
 Assaig T4  
Companyia: Tràfec Teatre
Lloc: Espai Ter de Torroella  
de Montgrí 
www.espaiter.cat

Dissabte 1 d’abril, a les 21 h
 Cúbit 
Autor: Josep Maria Miró 
Companyia: La Ruta 40  
Lloc: Teatre Principal de Valls 
www.valls.cat

Diumenge 9 d’abril, a les 18 h
 Requiem for Evita 
Autor: Jordi Prat Coll 
Companyia: La Companyia Local  
Lloc: Espai Rusiñol de Manlleu
www.teatrecentre.cat

Divendres 21 d’abril, a les 21 h
 L’empestat  
Autor: Jordi Oriol
Companyia: Associació 
Artística Indi Gest
Lloc: Teatre Ateneu de Tàrrega
www.tarrega.cat

Dissabte 22 d’abril, a les 21.30 h
 All In   
Autors: Mònica Almirall, 
Miquel Segovia, Albert Pérez 
Hidalgo i Melcior Casals 
Companyia: ATRESBANDES
Lloc: Auditori Teatre de 
Calldetenes  
www.teatrecalldetenes.cat

Divendres 28 d’abril a les 21.30 h
 Les dones sàvies 
Autor: Molière 
Companyia: El Maldà 
Lloc: Teatre del Foment de 
Martorell 
www.martorell.cat 

Més informació:
www.premiteatre.cat 
www.fcaixescatalanes.cat

Per a venda d’entrades, 
consulteu la web de cada 
equipament

AccióSocial

OBRES FINALISTES

PREMI BBVA  
DE TEATRE
2017

Col·laboren:

http://www.premiteatre.cat
http://www.fcaixescatalanes.cat
http://www.espaiter.cat
http://www.valls.cat
http://www.teatrecentre.cat
http://www.tarrega.cat
http://www.teatrecalldetenes.cat
http://www.martorell.cat
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protagonistes socis i sòcies de l’AADPC amb un projecte en cartell

Sobren les presentacions. Jacob Torres és un 
dels actors més prolífics del teatre català actu-
al, i un dels que posseeix una trajectòria més 
sòlida, nodrida d’autors universals (Brecht, 
Pinter, Tolstoi, Shakespeare, Koltès, McDo-
nagh) o de contemporanis catalans amb veu 
pròpia (Daniela Feixas, Helena Tornero), diri-
gits sempre per grans creadors i creadores (Ri-
gola, Bieito, Mestres, Madico, Portaceli, Gas). 
Són més de vint anys als escenaris i més d’una 
seixantena de muntatges, l’últim dels quals, 
Lehman Trilogy, es va estrenar al Grec 2016 i 
continua oferint funcions arreu: el 18 de març 
serà a Sant Feliu de Guíxols, el 8 d’abril a Palma 
i el 6 de maig a L’Hospitalet.

Formada a l’Estudi Nancy Tuñón (dansa, inter-
pretació davant la càmera, direcció d’actors...), 
Estefi Garcia és un rostre habitual de l’univers 
microteatre, un gènere que demana agilitat, 
concentració (per la proximitat del públic) i la 
capacitat d’oferir veritat malgrat repetir la ma-
teixa obra diverses vegades al dia. Ara, però, 
està gestant, juntament amb una altra actriu 
i un dramaturg, una obra creada a partir de 
jocs actorals i d’improvisacions, i ha emprès 
l’aventura d’un espectacle llarg, Fidelitat a dues 
bandes, amb guió i direcció de Dani Noblom i 
amb Edgar Moreno, Oriol Rafel i Alba Aluja de 
companys de repartiment. Això, a més d’actuar 
en curts i fer publicitat.

Des que va debutar als escenaris, amb no-
més quinze anys, la interpretació ha estat un 
dels motors de la seva vida. Teatre, recitals 
poètics, narració de cantates, òperes i con-
certs, cabaret, televisió... Els àmbits en què 
Jep Barceló desenvolupa la seva carrera són 
diversos, prova de la versatilitat d’aquest ac-
tor nascut a Sabadell l’any 1958. Ho prova 
també la seva agenda de primavera: Barce-
ló és l’únic intèrpret del monòleg Maragall 
a casa, a la Casa-Arxiu Joan Maragall (6 de 
març i 3 d’abril), i intervé a El miracle d’An-
ne Sullivan al Teatre del Raval. Dos registres 
ben diferents per a un actor que no defuig 
els reptes.

Jep Barceló

Jacob Torres

Estefi Garcia
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protagonistes

Carlos Martínez

Clàudia Costas

Agnès Busquets

“Carlos, el mim no té futur”. Això és el que va 
haver de sentir aquest actor d’arrels asturianes 
i barceloní d’adopció quan, ara fa trenta-cinc 
anys, va decidir dedicar-se professionalment a 
l’art del gest, del silenci. Trenta-cinc anys du-
rant els quals ha passejat el seu teatre sense 
paraules per mig món, de Txèquia a Costa Rica, 
de Grècia a l’Argentina i el Brasil. Per a aquest 
2017, ja té l’agenda plena: tallers d’introducció 
al mim a Hannover (Alemanya) i Emmetten (Su-
ïssa) i funcions d’espectacles com My Bible o 
Time to Celebrate per diferents ciutats de tots 
dos països. Potser aprofitarà també per pro-
mocionar el seu darrer DVD, Still my Bible, amb 
peces com L’arca de Noè o L’últim sopar. 

Porta “sotmetent-se” a El test, de Jordi Valle-
jo, des del mes de setembre. N’ha fet bolos, 
temporada a Barcelona (Sala Muntaner) i a 
València (Teatre Principal), i continua de gira 
per Catalunya. El seu personatge en aquesta 
comèdia intel·ligent, dirigida amb solvència 
per Cristina Clemente, gairebé ha pres el re-
lleu a l’Ona Guitart Pla de La Riera, el paper 
amb què Clàudia Costas havia entrat a la casa 
dels teleespectadors catalans durant sis tem-
porades, però no és l’únic projecte en el qual 
treballa ara mateix. No ens pot parlar encara 
del proper, però ja tenim ganes de saber què 
prepara aquesta actriu tot terreny (actuació, 
doblatge, cant). Estarem a l’aguait.

Si parlem estrictament d’aules, la seva forma-
ció va tenir lloc a l’Institut del Teatre de Ter-
rassa, però on es va formar de debò va ser al 
teatre, sota la direcció de Ramon Simó o Fer-
ran Madico o amb companyies com Menudos, 
de Pau Miró, i a la tele, sobretot al Polònia 
de Minoria Absoluta. Fins al 17 d’abril, Agnès 
Busquets compaginarà els platós amb l’esce-
nari del Teatre Condal per actuar a Homes, 
una comèdia musical, inspirada en aquell Ho-
mes! (1994) de les T de Teatre: signen el text 
Sergi Belbel i Carol López (també directora del 
muntatge) i la música, Marc Parrot. L’Agnès 
hi exhibeix els seus dots per al cant i la vis 
còmica que l’ha feta tan popular. 
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perfils per Edgar Manjarrés · @edgarmanjarres

Arántzazu Ruiz 

@arantzazu_ruiz
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COMPROMESA
Sóc l’Arántzazu Ruiz. Tinc 34 anys. 
Visc a Barcelona, a l’Eixample, en un 
pis ple de llum. Em guanyo la vida 
servint copes, fent publicitat i amb 
el teatre. Sempre tinc present que la 
interpretació no és una professió sinó 
una forma de vida.

DÓNA’NS PERFILS
A una banda hi veus?
Una persona molt compromesa amb la 
seva professió, i amb una capacitat de 
treball molt gran.
I a l’altra?
Algú que en cert moment va abandonar 
la seva part més instintiva i salvatge per 
intentar encaixar. Ara l’estic rescatant 
perquè crec que és indispensable com 
a artista i com a ésser humà. 
Tu tens la teva pròpia companyia, 
per què la formes? Per la necessitat 
d’explicar històries o per la de tenir 
feina?
Una mica per les dues coses. Hi va 
haver un moment en què no volíem 
estar esperant que algú ens truqués, és 
una manera de tenir les regnes de la 
teva professió, i també perquè volíem 
explicar coses des de la nostra pròpia 
veu. De fet, va començar amb l’únic 
projecte que he escrit jo, que es deia La 
infanta terrible y su séquito real. 
Aquest és l’únic projecte que has 
escrit... per què?
Perquè no he tingut la necessitat 
de tornar a escriure, m’agrada molt 
participar en els projectes com a actriu. 
Agafar una proposta d’escena i sense 
tenir la lletra sencera crear des d’aquí.
Crear fent?
 Sí, crec que el meu cos i el meu instint 
van molt més enllà del que pugui 
imaginar. Tinc ganes de ser més líder 
amb un nou projecte però crec que 
ho faré des d’aquí, des de la creació 
escènica pura i dura i després, en tot 
cas, ho passaré al paper. La paraula ha 
d’estar abans al cos que al paper.

Més a www.entreacte.cat

13
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perfils

Sóc el Jordi Gràcia. Tinc 49 anys. Visc 
a Barcelona, estic casat i tinc una filla. 
Em guanyo la vida com a actor i com a 
cantant. Sempre tinc present la meva 
feina i la meva gent.

Posa’t de perfil. A una banda veus...?
Veig un actor honest, lluitador i 
apassionat per la feina, més que quan 
vaig començar ara ja fa vint-i-cinc anys.
I a l’altra?
Veig una persona a qui li hauria agradat 
haver afegit una formació de dansa; si 
més no, haver fet un treball corporal a 
consciència i de manera dilatada, per 
ampliar els recursos expressius. 
Recordes algun moment en què 
t’hagis dit “ara sí, sóc actor”?
Sí, quan vaig donar el pas definitiu de 
deixar la universitat per dedicar-me a la 
interpretació, i amb el temps quan he 
anat comprovant que he estat capaç de 
subsistir amb la meva feina.
Deixar la universitat?
Vaig començar medicina per tradició 
familiar. I malgrat que és una altra 
vocació apassionant, no era el que 
més em realitzava. Un dia vaig decidir 
trencar amb tot i assumir el risc amb 
totes les conseqüències. No va ser 
gens fàcil prendre aquesta decisió, t’ho 
asseguro. Vaig deixar la carrera amb tres 
anys de medicina acabats, de manera 
que vaig trencar amb l’estil de vida que 
tenia marcat.
Ja sigui cantant o actuant... què 
busques? 
Credibilitat. Tocar l’ànima de 
l’espectador, despertar-li l’emoció, 
connectar amb el públic, és a dir, ser 
creïble. Tracto per damunt de tot que 
allò que interpreto quedi en l’imaginari 
de l’espectador. Crec que buscar 
aquesta credibilitat és buscar la veritat 
dins d’un mateix i oferir-la sense filtres, 
donant el millor de cadascú, amb 
honestedat.

©
 U

lis
es

 G
im

en
o

CREDIBILITAT

Més a www.entreacte.cat

www.entreacte.cat
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Jordi Gràcia 
@letroupier 
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lectura dramatitzada per Redacció Entreacte · Foto: Glòria Solsona

Les verges virtuals
La llibertat d’expressió, el fanatisme integrista o la complexi-
tat de les relacions humanes són alguns dels eixos que verte-
bren Les verges virtuals, el text de Toni Cabré que va tancar 
el IV Cicle de Lectures Dramatitzades organitzat per l’AADPC, 
l’AISGE i la Fundació Romea. L’Espai Lliure de Montjuïc va ser 
l’escenari de la lectura, dirigida per Moisès Maicas.
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lectura dramatitzada

Una dissenyadora (Mercè Pons), autora del blog Les verges virtuals, en el qual 
denuncia la situació de les dones sotmeses per diverses creences i religions, 
rep amenaces d’un grup integrista. La col·lisió entre la llibertat d’expressió 
que garanteix que la bloguera pugui difondre les seves opinions per la xarxa i 
l’integrisme religiós és un dels assumptes que aborda l’obra de Toni Cabré. No 
és, però, l’únic, ni tampoc el més important: la relació de la protagonista amb tres 
personatges més –la seva amant, una dona casada (Sara Espígul), una amiga de la 
parella, que va conèixer al Nepal (Andrea Portella), i un veí (Eduard Buch)– fa aflorar 
temes com l’amistat, l’amor o l’homosexualitat, autèntics motors de la trama.

Moisès Maicas, director de la lectura, va optar per una escenificació simple i 
austera, només trencada per les imatges del blog de la protagonista projectades 
en una pantalla. Una maqueta il·luminada d’un edifici va ser l’únic element de 
l’escena, i fins al final el públic no va descobrir quin sentit tenia.

17
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portada

Per Manuel Pérez i Muñoz · @ManelPiM
Fotos: Elena Angrill · @ElenaAngrill

El futur ja és present

Vicky Luengo
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portada

És una de les cares visibles d’una generació que ha fet de la necessitat virtut, que s’ha 
obert camí entre les runes de la crisi econòmica i, amb la constància de la gota en la pedra, 
ha penetrat en un ecosistema cultural ferit que lluita per reinventar-se. Teatre, televisió 
i cinema són les cartes de presentació d’una actriu que va esdevenir professional abans 
que adulta. Conscient de quant s’hi juga i sense temps per a la treva, s’aferra a la formació 
i al treball ben fet perquè sap que la qualitat és l’única arma possible. De victòries com 
les de Vicky Luengo depèn el futur de la professió.  

 El lloc de la trobada no és casual, el Teatre 
Lliure, on acaba de presentar hISTÒRIA 
amb la jove companyia Sixto Paz; espai 

també on començarà aviat els assajos d’Ivà-
nov, el primer Txékhov d’Àlex Rigola. L’esce-
nari no és nou per a ella. Quan li falten dos 
mesos per fer vint-i-set anys, parla de “respon-
sabilitat” quan recorda papers importants al 
TNC o al Maria Guerrero de Madrid. Conver-
sem davant d’una finestra des d’on s’albiren 
els llums de l’Institut del Teatre, on altres jo-
ves nascuts als noranta, com ella, es preparen 
per fer el salt a la professió, que Vicky Luengo 
exerceix des dels quinze anys. 
La meva formació sempre ha 
anat paral·lela a la feina. Mai 
no he parat de formar-me, i 
he tingut la sort de treballar 
per posar en pràctica tot el 
que he après. L’ofici d’actriu 
és un ofici en què mai no aca-
bes d’aprendre-ho tot. 

Has tingut bons mestres, 
això també ajuda. Què en recordes?
La Marta Angelat em va ensenyar a pren-
dre’m les coses amb calma. A Plastilina [Sala 
Beckett, 2009] jo estava molt verda. Tinc mol-
ta energia, ho vull tot, m’obsessiono per fer 
les coses bé. Vaig aprendre la importància 
d’anar pas a pas, de no buscar un resultat a 
curt termini i de treure partit dels assajos. 
De Montserrat Carulla recordo que es posava 
nerviosa abans de sortir a escena. De cop, 
veus que no és la teva inexperiència, sinó 
que ens passa a tots en la professió. Josep 
Maria Flotats deia de mi que era com un ca-
vall desbocat, que m’havia d’agafar les reg-
nes. El Joc de l’amor i de l’atzar [TNC, 2014] 
amb ell va ser tot un exercici d’estil. Però no 
tan sols dels grans se n’aprèn: després de 
treballar amb Sixto Paz m’he quedat bocaba-
dada per l’energia, la creativitat i la facilitat 

per engegar projectes, per fer que el teatre 
de les sales petites que no tenen diners no 
mori. 
Els temps difícils estimulen la creativitat? 
Renovar-se o morir. Si no disposes de facilitats 
per fer les coses d’una manera convencional, 
com has après o com s’ha fet tota la vida, has 
de buscar alternatives. Com un animal tancat 
que acaba trobant la manera d’escapar. És un 
moment difícil. Hem de donar gràcies que hi 
hagi aquesta generació de gent jove que conti-
nua fent coses encara que a vegades no veuen 
ni un duro per fer el que fan, el que fem. És un 

moment obscur, perquè no hi ha feina, perquè 
hi ha molta gent boníssima que no té oportu-
nitats i és lamentable. Cal donar opcions a la 
gent de la meva edat. 
Què creus que us identifica com a genera-
ció?
El valor de no rendir-nos, de creure que hi ha 
coses que es poden canviar i que és obligatori 
que canviïn. No es poden admetre les condi-
cions de treball actuals, i tot i això, resistim. 
Companys que mantenen obertes sales que 
estaven a punt de morir, que aixequen projec-
tes, que hi dediquen el seu temps sense saber 
si arribaran a final de mes. Tenim molta sort 
de tenir gent així, i per això ens en sortirem. 
Com trobem les solucions?
No ho sé, ja m’agradaria tenir la clau. És la-
mentable viure en un país on el president, el 
senyor Mariano Rajoy, diu que no mira cinema 

Si no disposes de facilitats per fer les 
coses d’una manera convencional,  

has de buscar alternatives,  
com un animal tancat que acaba 

trobant la manera d’escapar
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perquè no té temps. La cultura no es valora, 
i és la identitat d’un país! Si les institucions 
estan així, imagina el que ens espera a la gent 
que estem pujant. I ja no parlo del paper de 
la dona, encara més lamentable. Solucions? 
S’han de crear les condicions. No hi ha ajudes, 
i les poques que queden van a parar a gent 
que fa anys que funciona, que ja els va bé. O 
sales que et programen dues setmanes a can-
vi només d’una part de la taquilla. I a la gent 
jove que aporta idees, talent 
i esforç no se’ls recompensa. 
Penso que el temps posarà 
les coses al seu lloc i confio 
que, a poc a poc, les noves 
formes de teatre conquistin 
la gent, i s’acabi donant els 
diners, el temps i l’espai a la 
gent que els mereix.

El seu discurs brolla de ma-
nera incontestable. De tant en tant, s’atura 
per incidir en un matís: Sóc conscient que tinc 
molta sort de poder viure de la meva feina, en 
dono gràcies. També sé que aquesta profes-
sió és molt inestable i l’any que ve el telèfon 
pot deixar de sonar. El comentari no és gratuït, 
ho creu. Per això viu amb intensitat cada pro-
jecte, s’hi implica amb totes les seves forces. 
Mentre estudia el seu pròxim paper, prepara 
un curs de tècnica Txékhov, tradueix una obra 

per engegar un projecte propi i encara li que-
da temps per cantar les bondats del seu últim 
treball per al cinema, Las leyes de la termo-
dinámica, de Mateo Gil, una comèdia romàn-
tica documental [en fase de postproducció]. 
M’entusiasma tocar llenguatges que no havia 
tocat, fer coses diferents, i aquest projecte ho 
és. Estic molt contenta amb tot el que he fet. 
He après a no jutjar-me. Estic aprenent i he de 
tenir l’oportunitat d’equivocar-me. Aprofitem 

per parlar de l’audiovisual, del seu pas per pro-
jectes tan rellevants com la sèrie La Riera o el 
film Barcelona nit d’hivern. 

Imposa més la càmera o el públic de teatre?
Amb el teatre em dono la llicència de provar 
en els assajos, intento no buscar un resul-
tat sinó un camí per arribar-hi. En canvi en 
l’audio visual saps que com a màxim tindràs 
quatre oportunitats per fer una seqüència. 

Generació ariet

Han vingut per quedar-s’hi, per canviar les coses, i, de mica en mica, agradi o no, es faran 
l’espai que mereix el seu talent i la seva perseverança. Vicky Luengo parla amb admiració 
de la feina dels companys de Sixto Paz, promotors de la taquilla inversa i de noves for-
mes d’implicar el públic. No és un cas únic, les relacions teixides entre la nova generació 
d’intèrprets i creadors és estreta. En l’àmbit personal, Luengo ha estat companya de pis 
de l’actor Nao Albet, el qual va dirigir el seu primer espectacle als disset anys. La gent 
lluita pel que creu, com la companyia els Pirates, que van salvar del tancament el Mal-
dà. Ara s’hi poden veure obres tan completes com Les dones sàvies, d’Enric Cambray i 
Ricard Farré. No són els únics que esmenta durant la conversa: l’Oriol Pla del Ragazzo, 
de Lali Àlvarez, les obres amb joves actors de la companyia Prisa Mata d’Ivan Morales o el 
projecte Terrats en Cultura, no li manquen exemples de companys de la seva generació 
que pugen fort i que ja estan canviant les coses. Solidaritat generacional? Que em vagi 
bé a mi és important però si no els va bé als altres això no evoluciona. Cal fer costat als 
companys i a la seva feina. La professió no és una carrera solitària, tots lluitem pel mateix 
i cal que ens fem costat. Només així ens en sortirem. 

portada

És lamentable viure en un país  
on el president, el senyor Rajoy,  
diu que no mira cinema perquè  

no té temps. La cultura no es valora,  
i és la identitat d’un país!
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Per tant, has de portar treballat de casa un 
resultat concret. 
És una qüestió de precisió?
Al contrari, en el teatre la precisió ha de ser 
brutal, de ritme, de mirades, de moviment. I 
ha de ser així perquè no tens un muntador 
que després et pugui tallar una pausa massa 
llarga. De l’audiovisual he après, sobretot de 
les sèries diàries, a ser resolutiva, a tapar els 
errors perquè no s’hagi de repetir la presa. 

La projecció de la pantalla no l’obsessiona. 
Assegura que li fa més il·lusió que la recone-
guin per un paper de teatre que no pas per 
un de televisió. I és que a diferència d’altres 
actrius es decanta sense embuts: No podria 
viure en aquesta professió sense el teatre, 
sense el contacte amb el públic, sense els as-
sajos i la companyia, aquesta cosa màgica de 
saber que cap funció no serà igual que l’an-

terior. I no és precisament que l’audiovisual 
l’hagi tractat malament. Va fer de protagonista 
al film Carmen, de Jacques Malaterre, sense 
saber prèviament francès. Tinc molt de mor-
ro, jo, i riu per precisar a continuació. També 
recorda amb emoció el premi d’interpretació 
que va guanyar pel llargmetratge d’època 
Born, de Claudio Zulian, ni més ni menys que 
al Festival Internacional de Nova York. Em 
vaig assabentar de la nominació per Twit-
ter. No recordo ni el discurs que vaig fer, de 
l’adrenalina que tenia. No m’ho podia creure. 
Encara ho viu com una sorpresa casual. Qui 
ho veu des de fora, però, connecta diferents 
qualificatius (entrega, constància, decisió, 
coratge...), i veu un futur prometedor per a 
una actriu que posa la seva peça al difícil tren-
caclosques d’una generació que ho ha tingut 
tot en contra. Reinvenció i esperança per al 
vell ofici que mai no morirà. 
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Fórmules per atraure el públic adolescent al teatre
Per Anna M. Cabeza  

Joves 
i no sobradament 
espectadors
Joves 
i no sobradament 
espectadors
Joves 
i no sobradament 
espectadors

Marta Galán EN RESiDÈNCiA a l'Institut Josep Pla. A mà d'obra: Desaparició simbòlica de 12 treballadors  
i dels objectes que fabriquen. Acció pública a l'Espai Jove Les Basses (juny 2013)
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L’adolescència és un període de qüestio-
nament de tot el que està establert. Si el 
teatre s’ha viscut com un fet “obligatori” 
en els anys escolars, pot ser que en entrar 
a l’adolescència esclati una certa al·lèrgia 
als patis de butaques. Els experts opinen 
que no tan sols s’ha d’oferir bona progra-
mació sinó que també s’ha aconseguir que 
els joves se sentin implicats en el procés de 
creació teatral.  

La pregunta no és: per què els adoles-
cents d’entre dotze i divuit anys aban-
donen l’hàbit d’anar al teatre? Potser la 

pregunta hauria de ser: què és el que cal fer 
perquè els adolescents se sentin cridats a ex-
perimentar, veure, tocar, olorar, degustar i viu-
re el teatre? El cert és que la deserció cultural 
adolescent no tan sols es produeix als teatres, 
també és aplicable als museus, als cinemes, 
a la lectura, etcètera, perquè, en termes ge-
nerals, els joves ho poden arribar a relacio-
nar amb l’obligatorietat, amb l’avorriment, 
amb seguir directrius dels adults. I la rebel·lia 
els demana trencament. A banda, és clar, dels 
mil i un estímuls tecnològics (mòbils, tauletes, 
ordinadors...) que també els segresten inten-
sivament en aquesta franja d’edat. Una com-
petència ferotge.

Carles Giner és el responsable del progra-
ma En Residència de l’Ajuntament de Barce-
lona, que s’adreça als estudiants de centres 
públics de la ciutat, i té molt clar que, a l’hora 
de parlar de per què els joves no van al tea-
tre, cal un canvi de perspectiva. Fins fa uns 
quants anys hi havia unes persones que ge-
neraven cultura i unes altres que la consu-
mien, afirma. Però entre creadors i públic hi 
ha moltes posicions intermèdies que s’han 
d’explorar. És important empoderar, la idea 
del subjecte actiu. Per exemple, un alumne 
que està fent una residència amb La Calòrica 
i que, de sobte, en el procés de creació, un 
dia fa una vista al TNC, ja no és un mer es-
pectador potencial, se sent un creador més. 
Cal trencar la idea de la relació bilateral: 
uns quants creadors i una gran massa que 
consumeix.

El programa En Residència està desenvo-
lupant la seva vuitena edició. Creadors d’arts 
escèniques i estudiants d’ESO (nois i noies de 
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dotze a setze anys) duen a terme, al llarg de tot 
el curs, un procés de creació d’un espectacle. 
Es fa en horari lectiu (és una assignatura op-
tativa), s’avalua i compta amb la col·laboració 
de professors del centre. Volíem que alumnes 
i professors visquessin tot el procés que hi ha 
al darrere de la creació. El balanç és molt po-
sitiu, assegura. Tot i que arriba el moment en 
què els adolescents volen es-
tar com més lluny millor dels 
adults, si construïm espais 
que se sentin com a propis (a 
partir de residències de cre-
ació o del que sigui), potser 
és més fàcil que no s’acabi de 
produir una ruptura.

Els instituts de Barcelona 
tenen un altre programa de suport a les arts 
escèniques. El Departament de Programes 
Educatius de Ciutat de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona (IMEB) duu a terme, 
des de fa quinze anys, la Mostra de Teatre i el 
programa Tot Dansa. L’objectiu és incorporar 
el llenguatge artístic com a mitjà d’expres-
sió d’altres tipus d’intel·ligències, explica 
Montserrat Potrony, cap del Departament. 
Pretenem, per una banda, fer aflorar què 
és el que està passant a la ciutat pel que fa 
al teatre extraescolar, donant l’oportunitat 

que el treball que es fa dins de l’aula s’acabi 
convertint en una aposta ferma. El projecte 
Tot Dansa, coliderat per l’Institut del Teatre 
i el Mercat de les Flors, conté formació per 
al professorat dels instituts públics de Bar-
celona. Aquest ho transmet a l’alumnat que, 
conjuntament amb la direcció coreogràfica 
i els formadors, crea un muntatge col·lectiu 

amb els diferents centres que s’estrena al 
Mercat de les Flors.

En la passada edició s’hi van inscriure 307 
alumnes i 19 instituts i, un cop feta la selecció, 
van fer la mostra al Teatre Lliure 14 instituts i 
un total de 190 alumnes. Entre les propostes 
escèniques hi ha la posada en escena de textos 
ja fets i també d’obres de nova creació desen-
volupades per l’alumnat. Potrony opina que 
tant la Mostra de Teatre com Tot Dansa ajuden 
a fer que l’alumnat de secundària senti proper 
el món de les arts escèniques. Quan fem la 

Tot i que els adolescents volen estar 
lluny dels adults, si construïm espais 

que sentin com a propis potser  
no hi haurà ruptura

loscorderos EN RESiDÈNCiA a l’Institut Milà i Fontanals. Adolescència programada. Presentació pública  
a la Sala Pina Bausch, Mercat de les Flors (maig 2014)
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mostra, hi ha nois i noies que ens expliquen 
que mai no han estat al teatre. Evidentment, 
el fet de pujar a aquest escenari del Lliure per 
representar la seva obra els apropa a aquest 
univers, ja no el senten tan llunyà i potser un 
dia s’animen a anar-hi a veure un espectacle. 

La importància de la formació
Un aspecte important a l’hora d’analitzar les 
activitats de promoció de les 
arts escèniques entre els jo-
ves és com es desenvolupa 
la formació dels formadors 
que els han de guiar per la 
palestra. El programa Caixa-
Escena, de l’Obra Social “La 
Caixa”, funciona des de 2006, 
fruit de l’experiència de vint-
i-cinc anys de tallers de teatre als centres cul-
turals de Granollers, Lleida i Vic. Dóna suport 
als professors de secundària que es plantegen 
el teatre com a pràctica per al desenvolupa-
ment cultural, social i pedagògic dels joves, i 
és d’abast estatal.

CaixaEscena ofereix acompanyament als 
professors que volen dur a terme un taller de 
teatre: materials (en formats àudio, vídeo o 
documents escrits); imparteix tècniques de 
veu, cos i moviment; un Pas a Pas fins a la re-
presentació final, etc. Es disposa també d’un 
expert assessor individual. A banda, s’ofereix 
formació (en línia o presencial). I, el més re-
marcable, els Encontres CaixaEscena per a 

joves, organitzats els caps de setmana de fe-
brer i març, a diferents ciutats, entre moltes 
altres activitats. Àngela Segura, responsable 
d’aquest programa, creu que les pràctiques 
escèniques de consum i creació dins l’horari 
curricular o com a activitat extraescolar són 

reportatge

Un aspecte important a l’hora 
d’analitzar les activitats de promoció 
de les arts escèniques entre els joves 

és la formació dels formadors

http://www.lamostraigualada.cat/professionals
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oportunitats excepcionals per crear interès 
per les arts escèniques, si es fan adequada-
ment. Anar al teatre s’ha de transformar en 
una experiència personal, cal abandonar la 
imposició escolar. Per això, és necessària una 
implicació activa per part del professor que 
acompanya els alumnes a veure teatre. Amb 
el programa el volem ajudar a preparar-ho, 
el volem ajudar a acostar els alumnes al tea-
tre professional de qualitat.

L’actor Isaac Alcayde, que té una llarga tra-
jectòria com a pedagog teatral d’adolescents 
a l’Escola Virolai, creu que és 
molt important que les arts 
escèniques arribin a les au-
les, perquè es treballen els 
conflictes i l’autoconcepte 
del mateix alumne, això els 
ajuda a vèncer la vergonya. 
Cal aprendre a provar coses 
noves i cal aprendre a fracas-
sar. A secundària parteixo del treball amb el 
monòleg, que permet escoltar i descobrir qui 
ets, i a partir d’aquí aprendre a escoltar l’al-
tre profundament per generar relacions per 
a l’escena. Quan es tracta de triar l’espectacle, 

Alcayde opina que, de vegades, se’ls duu a 
veure coses que no són adients. Potser més 
que anar al teatre perquè toca, per a mi és 
important que se sentin espectadors actius, 
que explorin abans el que aniran a veure i 
que després en puguin parlar amb els artistes.

I des dels escenaris?
La Mostra de Teatre d’Igualada-Fira de Tea-
tre Infantil i Juvenil arriba enguany a la 28a 
edició. És la fira de referència de les arts es-
cèniques per a tots els públics de Catalunya i 

aplega al voltant de 36.000 espectadors i 700 
professionals. Des de fa dues edicions que en 
Pep Farrés i el seu equip s’han proposat donar 
més protagonisme al teatre juvenil perquè la 
seva presència havia anat minvant en les dar-

reportatge

És important que els adolescents 
opinin sobre la programació,  

que el públic que els envolta sigui 
gent de la seva edat

Un festival pensat per al públic adolescent

A la tardor de 2017 tindrà lloc a Barcelona la primera edició de RBLS 
Festival de Teatre Jove, adreçat a un públic que va dels tretze als divuit 
anys. La iniciativa parteix de Carme Tierz, directora artística, i d’Anna 
Molins, coordinadora. El principal objectiu és encomanar la passió i 
l’amor per aquest art als joves, descobrir-los espais, textos i posades 
en escena que connectin amb els seus interessos i inquietuds. I tot això 
situant la qualitat com a requisit indefugible.

Les propostes teatrals es fan per franges: 13-14, 15-16 i 17-18, per-
què en aquestes edats hi ha diferències pel que fa a la maduresa que 
cal tenir en compte. La proposta, única i pionera, és una aposta decidi-
da per un públic que escapa a la segmentació clàssica de públics: ni és 
familiar ni és adult. El festival compta amb la col·laboració d’institucions 
públiques, de mestres i educadors i de l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya (AADPC), entre altres entitats.

A banda de les funcions teatrals, es faran activitats paral·leles pen-
sades perquè els joves descobreixin, experimentin i tinguin vivències 
positives al voltant del teatre. Hi haurà també un espai professional 
perquè els programadors puguin conèixer de primera mà les propostes 
vigents per al públic adolescent.
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reres edicions. Intentem programar especta-
cles que estiguin especialment pensats per a 
la franja d’edat d’entre dotze i divuit anys. 
Les propostes són molt variades. Espectacles 
de circ amb un llenguatge més directe i ca-
nyero, o bé d’altres que tenen una temàtica 
que els interessa o amb què se senten iden-
tificats, explica.

Què es pot fer per donar resposta a la se-
gona pregunta que obre aquest reportatge? 
No hi ha una asseveració indiscutible, però 

Farrés aporta pistes: És important que els 
adolescents opinin sobre la programació, 
que el públic que els envolta sigui gent de 
la seva edat. Aquest any estem fent una feina 
amb un grup de joves d’Igualada i convertim 
la Mostra Jove en un espai autogestionat. Al 
pati de l’Escorxador hi haurà un munt d’ac-
tivitats autogestionades per joves (tallers, 
improshows, trobades, xerrades...). Pensem 
que això pot ajudar que entrin dins el teatre 
i vegin els espectacles que s’hi fan. 

reportatge

El ‘miracle’ alemany

Alemanya fa una aposta tan decidida pel públic adolescent que cada sala té un grup 
de teatre juvenil. A més, les polítiques culturals tenen en compte les noves generacions 
i no tan sols com a públic, també com a creadors. La seva filosofia es resumeix en: “Si 
fas teatre, si t’impliques com a creador, hi vas més com a espectador”. El Volksbühne, un 
dels teatres de Berlín que més aposta per l’experimentació, té en els joves el seu públic 
més fidel. Allà hi ha crescut el grup P14, que ofereix a persones de més de catorze anys 
la possibilitat de dedicar-se a la creació teatral. 

Justament, la P14 és una de les companyies que han passat per la Sala Beckett dins 
el seu projecte Els Malnascuts, un laboratori de teatre per a joves de 16 a 30 anys que 
vulguin experimentar en qualsevol àmbit de les arts escèniques. Un suport a la creació 
jove que enguany arriba ja a la sisena edició.

Xavier Bobés EN RESiDÈNCiA a l’Institut Poeta Maragall. No. Procés de creació; sessió a Can Gassol-Centre 
d’Arts Escèniques de Mataró (maig 2014)
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altres escenes

El novembre passat, l’actual vicepresident dels Estats 
Units, Mike Pence, va anar a Broadway a veure Hamil-
ton. An American Musical, un espectacle que té rendits 

crítica i públic des que es va estrenar a l’Off, el 2015. El musi-
cal, escrit, compost i protagonitzat per Lin-Manuel, retrata la 
vida d’Alexander Hamilton, un dels pares fundadors de la de-
mocràcia americana (i del capitalisme), cantat i ballat en clau 
de rap, hip-hop, rythm & blues o pop, el musical, a partir de 
la biografia de Ron Chernow. 

Hamilton, com Miranda, va ser un immigrant, i l’obra posa 
l’accent en el mestissatge cultural com a tret d’identitat dels 
EUA. L’elenc actoral reflecteix aquesta diversitat, també en els 
papers dels pares fundadors. El senyor Pence aquell dia va ser 
escridassat pel públic i, en abaixar-se el teló, els actors s’hi 
van adreçar: “Nosaltres, senyor, nosaltres som l’Amèrica di-
versa que està preocupada perquè la seva nova administració 
no ens protegeixi, no protegeixi el nostre planeta, els nostres 
fills, els nostres pares, o no defensi i mantingui els nostres 
drets inalienables. Però esperem que aquest espectacle l’hagi 
esperonat a defensar els valors estatunidencs i a treballar per 
tots nosaltres“ (podeu veure el vídeo a YouTube). 

A través de Twitter, Donald Trump va considerar aquest fet 
com un assetjament i en un segon tuit va escriure: “El teatre ha 
de ser sempre un lloc segur i especial. L’elenc de Hamilton fou 
molt groller anit amb un home molt bo, Mike Pence. Demaneu 
disculpes!”

Trump ha iniciat el seu mandat amb virulència. En les for-
mes i en el fons. En una setmana va decretar el tancament 
de les fronteres als qui fugen de la misèria i les guerres, va 
obrir una crisi amb Mèxic, es va enemistar amb la premsa… 
Però també va encendre la lluita, la fecunda tradició activista 
nord-americana. Des de quan és segur el teatre? El teatre és 
un espai perillós, per qüestionar, denunciar, en el qual mou-
re’s en terres movedisses. Hair feia una crítica a la guerra de 
Vietnam; Angels in America denunciava l’actitud del govern 
davant la SIDA… Emociona veure com els estatunidencs no 
estan permetent que es normalitzi la misogínia, el racisme. 
Emociona també imaginar que el Broadway més comercial pu-
gui nodrir-se d’aquesta resposta ciutadana crítica, amb títols 
teatrals menys banals i més polítics i arriscats. 

Emociona 
imaginar que 
el Broadway 

més comercial 
pugui nodrir-se 

de la resposta 
ciutadana crítica 

contra Trump, 
amb títols teatrals 
polítics i arriscats

Resistir
Per Esther Montero
@esthermomo
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http://www.yelmocines.es
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Per Jordi Bordes
Foto: Arxiu AADPC

Constància

Rosa RenomRosa Renom
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Rosa Renom és una de les actrius constants a la cartellera. Fa més de tres dècades que 
dóna vida a personatges dalt els escenaris. Ara té en cartera la reposició d’El preu al Goya. 
Fa poques setmanes, va cloure la gira d’El filósofo declara al Romea. L’atrapa el plaer de 
construir un personatge en els assaigs i després transportar-lo a l’espectador i escoltar-ne 
les reaccions. Reclama més papers per a actrius de dones de cinquanta anys.

Sovinteja poc el teatre. Encara hi ha pocs 
papers femenins per a aquesta edat?
Històricament sempre ha anat així. Cada cop 
m’agrada menys haver d’encadenar assaigs i 
funcions d’una obra anterior: quan et pots de-
dicar plenament a una obra, tens més temps 
per explorar el personatge.
Ja fa tres dècades que puja als escenaris. 
Poques actrius tenen una carrera tan llarga. 
Què ha canviat al teatre en aquest temps?
Abans les produccions s’allargaven com més 
temps millor, quasi tot un 
any, entre temporada a Bar-
celona, gira i temporada en 
castellà. Ara la majoria de les 
produccions només són de 
tres mesos. Si va bé, hi ha poc 
marge per ampliar funcions i 
és una llàstima. Per això, sovint, Pere Arqui-
llué o Ramon Madaula diuen que a finals de 
temporada es noten espessos de tants textos 
que han estudiat. Les administracions sem-
blen obsessionades que els diners es destinin 
a infraestructures. Em sembla molt bé, però 
mai no va a parar a les produccions teatrals. 
I això penalitza l’actor però també el perso-
nal de perruqueria o el de maquillatge, que 
es deixa de contractar. Avui el teatre aguanta 
gràcies a l’esforç dels artistes; les condicions 
laborals s’han deteriorat molt.
S’ha aventurat mai a dirigir o a escriure?
Em sento molt còmoda actuant. No tinc prou 
confiança per dirigir. A vegades he fet alguna 
ajudantia de direcció. Això m’ajuda a entendre 
més aspectes del teatre, des d’una situació di-
ferent. Ara bé, escriure, mai, en tot cas, abans 
pintaria un decorat!
Hi ha actrius de llarga trajectòria que cada 
cop senten una responsabilitat més gran a 
l’hora d’entrar a actuar. Hi coincideix?
A vegades l’aconsegueixo calmar. De jove em 
pensava que aquest crac d’entrar a l’escena se 
superaria amb l’experiència. L’avantatge del 
teatre és que pots fer tots els oficis (bomber, 
princesa...). A mi m’agrada perquè necessito 

saber qui sóc. També m’atrapa perquè és una 
feina col·lectiva. M’agrada compartir-ho.
Hi ha poques produccions en què hi hagi ac-
tors de diferents generacions. A El president, 
o a El preu, tots éreu companys de promoció...
Sí, i és fantàstic quan es produeix perquè en-
riqueix molt. Es crea molt bona sintonia. Els 
joves pugen molt forts, ben preparats i amb 
un esperit diferent. Ja han nascut amb l’ordi-
nador a les mans. El seu món és molt més vi-
sual i tecnològic. Ara bé, en el fons, la majoria 

entenem l’ofici de la mateixa manera: al final 
es tracta d’explicar una història.
Quin és el moment més important: el de l’as-
saig o el de les funcions amb el públic?
El moment de provar i d’equivocar-se és quan 
assages. En la funció has d’esborrar la partitu-
ra, relaxar-te i defensar els personatges. Quan 
algú té una molt bona funció ho encomana i 
notes que el públic hi és. Llavors se’t posa la 
pell de gallina.
Ha canviat la voluntat del teatre de voler 
ensenyar. Ara sembla que es prefereixi dei-
xar bones preguntes a l’espectador i no res-
pondre-les.
El públic ha canviat la manera de rebre les co-
ses. A El preu, per exemple, n’hi ha prou amb 
una rèplica que digui que “en aquells anys” per 
explicar que s’està recordant. Però l’especta-
dor d’ara en té prou de quedar-se amb la pell, 
el més superficial. I cal arribar a les segones 
capes. Cal que el pensament sigui més profund. 
Avui és quan estem més informats i, alhora, 
més desinformats. No ens podem quedar no-
més amb l’eslògan. Hi tenim tendència i això 
impedeix que es furgui més endins. 

Avui el teatre aguanta gràcies a 
l’esforç dels artistes; les condicions 

laborals s’han deteriorat molt 

Més a www.entreacte.cat

www.entreacte.cat
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Telegram maleta digital

Què és? Doncs un software que fun-
ciona com a servei de missatgeria 
instantània amb la peculiaritat que 

ofereix més prestacions que el seu contrincant.
És mol fàcil, només l’heu de descarregar: 

des de l’app us enviaran un codi al mòbil, po-
dreu veure quins contactes té Telegram i ja 
podeu començar a tafanejar.

7 punts a favor de Telegram
1. Podem parlar amb qualsevol persona sense 

tenir-ne el telèfon i, com a Twitter, podem 
crear un usuari amb una simple @ i a la in-
versa, també es poden posar en contacte 
amb nosaltres sense que hàgim de donar el 
nostre número de mòbil. Si en una conver-
sa de grup no voleu que algú en particular 
es perdi una informació, només hi heu de 
posar l’@ davant i el nom i Telegram farà 
que aquest missatge li aparegui ressaltat, 
igual que si algú ens menciona a nosaltres, 
també ens sortirà remarcat i així no ens 
perdrem cap detall.

2. Té l’opció d’un xat privat i l’opció d’esbor-
rar les converses automàticament, podeu 
programar quan voleu que s’esborrin les 
converses; així doncs, tant les comunica-
cions empresarials com les personals són 
més segures.

3. Ens avisa quan algú fa una captura de pan-
talla de la nostra conversa.

4. Es pot fer servir des de l’ordinador i no 
haureu d’estar pendents del mòbil si no 
voleu.

5. Permet l’ús de hashtags. Sí, com a Twitter. 
I la funció és la mateixa, mitjançant la fa-
mosa # que caracteritza el hashtag, podreu 
crear un tema sobre el qual parlar en un 
grup o fer-ne cerca si algú ja l’ha creat.  

6. Hi ha la possibilitat d’obrir un canal de con-
versa, però no un grup, una opció més que 
interessant per a les empreses, ja que el 
nombre de membres és il·limitat.

7. Es fan servir bots, que són programes sen-
zills per poder jugar en línia, fer servir un 
traductor, etc.. O, si teniu traça, també per-
met a l’usuari crear els seus bots, en què 
el límit de creació de funcionalitats serà la 
vostra imaginació. Alguns bots curiosos: 
@ImageBot, on trobareu imatges i gifts; @
Translator, una eina de traducció, i @Pa-
queBot o @Manybot, que serveixen per 
crear els vostres propis bots.

Què és exactament un canal?
És un megagrup il·limitat unidireccional, on 
l’administrador envia informació i l’usuari 
no pot respondre, la qual cosa evita el típic 
correu brossa que es crea en qualsevol de 
les altres plataformes de comunicació digital, 
i de passada també eviteu els trols i us as-
segureu que la informació que compartiu no 

Gairebé tots tenim WhatsApp, un servei de mis-
satgeria molt fàcil de fer servir, “gratuït”, que ens 
permet estar en contacte amb els amics i la família, i si estem lluny d’algú, la distància 
se’ns fa una mica menys feixuga. Ens permet enviar fotos, vídeos, missatges de veu i de 
text, però ara per ara no hi podem fer gaire cosa més. Bé, no podem amb el WhatsApp, 
però hi ha un altre sistema de missatgeria diferent i una mica més complet, el Telegram. 
Té més utilitats, més privacitat, més seguretat i més opcions per a l’usuari. I no tan sols 
això, és tan complet que amb aquest servei podreu ampliar la comunicació en línia com 
a empresa. Us interessa? Doncs deixeu-me que us expliqui breument què és Telegram i 
com se’n pot treure profit.

Per Jara Escala · @Jaraec
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ha estat manipulada per ningú que no sigueu 
vosaltres. En aquest canal podreu oferir un 
servei únic i exclusiu per als usuaris, com feia 
la sèrie El Ministerio del Tiempo, que llançava 
contingut especial només per als usuaris del 
seu canal de Telegram.

Què hi podeu compartir?
La seva capacitat és tan gran que ens permet 
vincular les principals xarxes socials i tota 
mena d’aplicacions mitjançant la integració 
de funcions:
■■ Arxius de Dropbox.
■■ Les entrades del blog, per exemple, si feu 

servir Wordpress, i el contingut de la vos-
tra pàgina web. I cada cop que publiqueu 
una nova entrada els usuaris la reben di-
rectament al seu dispositiu. Què hi gua-
nyeu? Feu més ràpida i efectiva la vostra 
estratègia de comunicació i us assegureu 
que l’usuari està totalment informat de les 
vostres actualitzacions.

■■ Si teniu compte a Instagram també podreu 
compartir les vostres fotografies només 
amb un clic.

■■ Que voleu incorporar la música com a es-
tratègia comunicativa? Cap problema, amb 

Telegram també podreu compartir les vos-
tres llistes d’Spotify.

■■ Vau crear el canal de Youtube, tal com vam 
comentar en articles anteriors? Sí, doncs 
també podreu compartir vídeos de Youtube 
a Telegram amb els usuaris del vostre canal.

■■ I si us vau enamorar de Pinterest esteu de 
sort, perquè aquest servei de missatgeria 
també permet compartir els enllaços de la 
xarxa social més “cuqui” de l’estratosfera.

Algunes empreses que fan servir els canals 
de Telegram són: Chollos, que evidentment 
són ofertes; diaris informatius com eldiario.es; 
els companys d’El Terrat, que també tenen 
el seu canal, i fins i tot alguns partits polítics 
com Podemos!

Us ha picat la curiositat i voleu més infor-
mació? Trobareu totes les respostes a la seva 
pàgina web, un lloc més que recomanable per 
navegar-hi una estona: web.telegram.org

I és que ja ho deia Doc a Regreso al futuro:
“— Pero Doc, ¿has construído una 

máquina del tiempo con un DeLorean? 
— En mi opinión, si vas a hacer algo como 

esto, hazlo con estilo.” 

Imatge de l’aplicació Telegram per l’ordinador.
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mirades amb perspectiva

La vocació enèrgica 
Per Rosa M. Isart · @rmisart 
Foto: Maider Mendaza · @maidermendaza

Dora Santacreu
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L’actriu Dora Santacreu, pràctica i moderna, de vuitanta-sis anys va arribar amb disset 
anys a Catalunya, el maig del 1948, una època més que terrible; amb la cartilla de raci-
onament ja preparada. El dramaturg José María Rodríguez Méndez escrigué un cop a El 
Noticiero Universal, d’ella i del seu marit, Carlos Lucena, també actor: « [...] quieran o no 
quieran, tendrán que anotarse en la historia oscura y secreta del verdadero teatro en la 
época presidida por una nauseabunda “calavera de Hamlet”». Com passà al Pingajo i la 
Fandanga, el destí va separar aquesta parella d’intèrprets –quaranta anys junts, i haurien 
seguit–, però un clima de gran amor familiar i d’admiració per les professions (lluitadores) 
del teatre omplen l’espai on hem fet aquesta entrevista.

Fem un cafè americà de tarda de gener a 
la cantonada de la Gran Via amb Vilama-
rí abans de pujar al pis d’Agnès Lucena 

(Barcelona, 1960), filla de Dora Santacreu. Els 
cinquanta-dos anys als escenaris de la Santa-
creu (Buenos Aires, 1930) comencen formal-
ment el 1954 com a meritòria a la Companyia 
Lope de Vega de José Tamayo. Li comentem 
que la història del teatre cal explicar-la amb 
ella i no hi dóna importància. La gent no sap, 
la gent no es preocupa, la 
gent no investiga res normal-
ment, carinyo. No acabem de 
saber si té més vitalitat que 
humilitat, franquesa i senzi-
llesa, o al revés. Matinera i 
practicant de ioga (des de la 
gran pèrdua), es considera més actriu (de te-
atre, perquè ets l’amo del moment, remarca) 
que no pas professora teatral. Amb restes de 
l’accent lleidatà dels seus pares, ens fa saber: 
mira, de tu a tu, a una persona que comença, 
a un company, puc parlar-li de tot, donar-li 
idees, consells, però fer de professora... no, 
no, no vull donar lliçons a ningú. Empresària 
potser sí que ho sóc una mica. Fa referència 
al fet que amb el seu marit, l’actor cordovès 
Carlos Lucena (1925-1995), van viure una aven-
tura cultural barcelonina (estimulant, refres-
cant i europea, però extenuant i arruïnadora):  
regentar el Teatre Guimerà que hi havia al car-
rer del Pi. En temps de vodevils, nosaltres 
vam debutar amb Amadeo, de Ionesco, diri-
git per Nunes, vam fer Strindberg, una Medea 
la encantadora, de Bergamín, vam fer Rodrí-
guez Méndez... Va ser una quixotada, això.  
No aporta llargues subordinades; sí molts 
som-riures elegants plens de verd natura.

Volíem remarcar que el 1955 va participar 
en el I festival del Teatre Grec a la ciutat com-
tal, i també en la segona convocatòria, l’any 

següent, que portava el relat hel·lènic a l’oïda 
sota la direcció de la berlinesa Dolly Latz. Sí, 
ens explica ella, vam fer l’Electra de Sòfocles, 
Las Troyanas d’Eurípides, Prometeo enca-
denado d’Èsquil, l’Antígona de Sòfocles en 
versió de Pemán... Em diu decididament i 
ferma que els clàssics són imprescindibles. 
Dels seus treballs escènics en fa resums: “No 
m’agrada explicar batalletes”, ha estat una de 
les seves primeres frases d’aquest diumenge. 

L’elogio i desitgem navegar pregonament per 
la seva participació en el primer (festival) 
Grec del 1976, autogestionat pels actors en 
temps –com ara– d’alta precarietat laboral. 
Això va ser una altra aventura. Vaig parti-
cipar a Bodas que fueron famosas del Pin-
gajo y la Fandanga, de Rodríguez Méndez, 
em diu. Tota la professió estava unida, en 
aquell moment. Després ens vam separar. 
No sé si són coses que passen a la vida, però 
es van fer dues assemblees, ideològicament: 
la del PSUC i la de gent més anàrquica. No-
saltres vam anar al [Saló] Diana i vam fer el 
famós Don Juan Tenorio al Born... Després 
ens vam dispersar, mentre que el Lliure va 
continuar, tenia el seu local. En definitiva, 
l’Ajuntament no ens va voler ajudar gens, 
no li interessava.

Dora Santacreu sentencia que la vida no 
la pots programar, i hi has de passar sense 
que res et traumatitzi gaire, lleugerament i 
sense rancúnies. Ha viscut intensament el tea-
tre. Feliç, ens explica: per a un actor hi ha un 
moment molt especial, quan notes que has 

La vida no la pots programar, hi has 
de passar sense que res et traumatitzi 

gaire i sense rancúnies
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Dora Santacreu i Carlos Lucena a Cena de matrimonios (1960). 
MAE - Institut del Teatre. Autor: Manel Gausa

connectat amb la gent, una cosa que flueix i 
torna. Et sents molt ple... 

Retirada oficialment des del 2006, amb el 
final de gira de Wit, de Margaret Edson, si al-
gun guió de curtmetratge (gent l’ESCAC, etc.) 
o alguna proposta curta la captiven, claudica. 
Però no vull homenatges per a mi ni per al 
Carlos, assegura. 

El pare de la Dora, al domicili familiar, un 
dia li va dir: «¿De dónde llegas?» i ella li va 

contestar: «No, no. Que salgo. Que me voy». 
Potser ella, que fa anys el dia de Nadal, aquell 
dia portava minifaldilla, per mostrar la bellesa 
i per vitalitat. Avui porta pantalons curts: els 
de la màgia i la saviesa de la persona teatral 
endinsada. 

Llegiu l’article complet a 
www.entreacte.cat

www.entreacte.cat
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a dues bandes

L’art d’arriscar-se
Per Cristina Serrat 
Foto: toni payán

Emili Corral Emili Corral 

Barreja de determinació i gosadia, Emili 
Corral fuig de les etiquetes perquè a banda 
de ser actor, autor i director, la seva trajectò-
ria està farcida de reptes i experiències molt 
diverses. Amb sis mesos d’estudis informàtics 
a la universitat n’hi va haver prou perquè es 
decidís a passar les proves de l’Institut del 
Teatre, on, a més d’aprendre interpretació, 
també va entrar en contacte amb el món de 
la màgia. Quan vaig acabar l’Institut em con-
tractaven molt com a il·lusionista i mag per 
fer animacions. Tots els actors hauríem de 
passar per aquestes coses. Implica fer ser-
vir molts recursos personals, molta capaci-
tat d’improvisació i d’escolta real a l’altre. 
Durant aquells primers anys, Emili Corral va 
combinar la màgia amb la interpretació, alho-
ra que va obrir-se a escriure peces de teatre i 
guions per a la televisió i el cinema. Fins que 
el 2009 va sorgir la possibilitat d’estrenar-se 
com a autor en solitari amb Alícia bon voyage, 
un text inspirat en la novel·la de Lewis Carroll. 
Com si fos el seu camí natural, aviat hi va su-

mar la direcció, gràcies a la comèdia El sexe 
dels àngels, escrita per ell mateix. Vaig pro-
posar de dirigir-la a Carles Bigorra i ell em 
va convèncer de llençar-me a la piscina. Va 
ser el segon cop a la vida que he tingut clar 
cap on volia anar, què volia fer i també que 
ho faria. I ho va fer, la va escriure, la va dirigir 
i també va gestionar la producció i l’exhibi-
ció, creant Diversitat teatral, la seva pròpia 
companyia, des d’on fa creacions per facilitar 
l’accés al circuit comercial a intèrprets amb 
diversitat funcional. Talment com està portant 
a terme, a hores d’ara, el seu últim espectacle 
De la miss a la mitad. Un pas rere un altre i 
alguns al mateix temps, Emili Corral, amb la 
seva personalitat inquieta i un verb ràpid i ex-
plícit, en lloc d’obstacles veu reptes i oportu-
nitats. Jo m’atreveixo amb qualsevol repte si 
crec que el puc realitzar. I em deixo portar. 
Tanmateix, reconeix que es posa algun fre. No 
m’he posat mai a dirigir cinema o televisió 
perquè no hi tinc experiència, però mai se 
sap. Temps al temps. 

Emili Corral Emili Corral Emili Corral Emili Corral 
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Podríem dir 
que el repertori 

teatral és un coixí 
de peces d’una 

tradició literària 
susceptibles de 

ser gaudides pel 
públic més enllà
del seu moment 

de creació 
estrictament 

contemporani

Cal seguir amb certa assiduïtat les cartelleres de Bar-
celona, València, Palma, Girona o Tarragona per ado-
nar-se que un tant per cent molt elevat d’estrenes, 

vorejant el 90%, són o bé estrenes absolutes, és a dir, de nova 
creació, o bé “clàssics” internacionals, és a dir, pertanyents al 
repertori d’altres tradicions teatrals. Això no passa en altres 
llocs, on, a més d’una autoestima envejable, tenen un repertori 
robust, editat, estudiat, reinterpretat una vegada i una altra. És 
probable que a Londres no passi un sol dia a l’any sense que 
s’hi faci un Shakespeare o un altre.

Què podem anomenar “repertori teatral”? Podríem dir que 
és un coixí de peces d’una tradició literària susceptibles, per 
les seves qualitats o característiques o capacitat comunicativa 
o interès artístic o altres, de ser gaudides pel públic més enllà 
del seu moment de creació estrictament contemporani, i que 
poden ser doncs reinterpretades escènicament amb resultats 
acceptables des del punt de vista de la recepció. És això el ma-
teix que un clàssic? No necessàriament, perquè pot tractar-se 
d’un text teatral escrit i estrenat fa poc temps i no necessàri-
ament un clàssic ha de poder ser traduït a una teatralitat con-
temporània. El repertori, per tant, no estableix un cànon, però 
sí que permet visualitzar un mapa global d’una determinada 

Per Francesc Foguet i Albert Mestres

Una assignatura pendent

El repertori 
de teatre català
El repertori 
de teatre català
El repertori 
de teatre català

Joan Brossa al rodatge 
del film Màgia a Catalunya

de Manuel Cussó-Ferrer (1983). 
Foto: Jaume Maymó
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tradició literària i escènica, i sovint, com en el 
cas català, senzillament revelar-ne l’existència 
a la majoria del públic.

El primer que necessita per existir un re-
pertori teatral és ser fàcilment accessible als 
professionals del teatre que poden fer-ne ús 
o als estudiosos que volen acostar-s’hi sen-
se ànim erudit. Uns i altres poden descobrir 
l’existència d’aquest repertori i trobar-hi 
obres adequades a les seves necessitats, 
des d’un teatre nacional fins a un grup d’afi-
cionats. El segon que necessita és ser acces-
sible en edicions fiables que no suscitin els 
dubtes dels que se’n volen servir. És evident 
que a casa nostra ni una cosa ni l’altra es 
donen.

Estigma i reconsideració
Històricament, el teatre ca-
talà ha patit l’estigma d’una 
tradició “dolenta” i “maleïda”, 
que, de fet, és el resultat d’un 
prejudici i d’un desconeixe-
ment generalitzats. Aquest 
complex de literatura coixa 
continua vigent. Altres bran-
ques de la literatura van 
aconseguir superar-lo, gràcies al Modernisme 
i al Noucentisme. En canvi, el teatre, que va 
sobreviure mercès a l’empenta dels períodes 
anteriors, continua alimentant-lo. Bona part 
dels directors de teatre i dels mateixos autors 
reneguen i s’avergonyeixen dels Pitarra, Ru-
siñol, Vallmitjana, Soldevila, Sagarra, com si 
el veritable teatre català, capaç de dialogar 
amb el de qualsevol de les grans tradicions li-
teràries que ens envolten, hagués nascut amb 
Benet i Jornet. 

Els directors supleixen aquesta vergonya 
amb l’adaptació de novel·les (Rodoreda, Villa-
longa, Soldevila, Sales), algunes d’escriptors 
ells mateixos autors de teatre no estrenat o 
només excepcionalment estrenat, tot creant 
una mena de falsa tradició de mentida. Del te-
atre anterior a la Renaixença, ja ni en parlem. 
Tanmateix, el concepte de “Decadència” fa 
temps que s’ha superat en els estudis literaris. 
I la punta de llança d’aquesta revaluació i re-
cuperació és precisament un autor de teatre, 
Francesc Fontanella, a qui s’han dedicat dos 
col·loquis internacionals i se n’hi dedicarà un 

altre a la Universitat de Girona aquest mes de 
març (VII Col·loqui Internacional Problemes i 
Mètodes de Literatura Catalana Antiga: “Les 
confluències artístiques en la literatura bar-
roca”). Doncs bé, Fontanella s’està revelant 
d’una dimensió literària i teatral que demana 
a crits una intervenció escènica.

Per les vicissituds polítiques i socials que 
ha patit, mancada d’un estat que li doni co-
bertura institucional i poder, l’escena catalana 
no ha tingut les possibilitats de construir un 
contínuum sòlid en el temps. Únicament en 
l’àmbit del teatre popular més tenaç (miste-
ris, passions, pastorets, sainets) i de l’escena 
amateur més activa hi ha hagut una pervi-
vència temporal i un ressò amplis del pas-
sat escènic. En l’àmbit professional, resulta 
simptomàtic que s’ignori tan flagrantment el 

repertori propi. I les institucions polítiques 
autonòmiques, a les quals es deleguen par-
cialment funcions d’estat, han fet l’orni en 
aquesta qüestió i han deixat el tema en mans 
de la professió.

El més greu és que aquest menyspreu 
de la tradició d’autors i directors pròpia és 
fruit de la ignorància més impúdica, apunta-
lada per aquesta manca de visibilitat i d’ac-
cés que dèiem més amunt. No coneixen els 
textos del repertori propi i els menyspreen 
per defecte. És una conducta habitual, una 
impostura intel·lectual que té repercussió 
en la política de les institucions culturals: 
malgrat els plantejaments programàtics fun-
dacionals del Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), malgrat els vint anys de singladura, 
no ha aconseguit encara crear un repertori 
escènic plural, operatiu i obert, de l’època 
medieval, la moderna o la contemporània, 
per a la cultura i la societat catalanes. Si no 
ho fa el TNC, és lògic que altres teatres pú-
blics i privats no tinguin gaire interès per un 
repertori invisibilitzat. 

Històricament, el teatre català ha patit 
l’estigma d’una tradició “dolenta”  

i “maleïda”, resultat d’un prejudici i 
d’un desconeixement generalitzats
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Creació del RTC
El 2010 vam idear un projecte que intentés fer 
front a aquestes mancances. El vam batejar 
Repertori de Teatre Català (RTC) i pretenia 
oferir, especialment a les companyies i als di-
rectors teatrals, un ventall de textos de tots 
els temps susceptibles de ser revisitats de 
manera periòdica pel seu valor representa-
tiu. L’objectiu fonamental era constituir un 
repertori articulat d’obres que facilités a) 
l’accessibilitat a un conjunt de textos per a 
la representació i b) la divulgació d’un cor-
pus dramàtic a un públic tan ampli com fos 
possible (professionals del teatre, estudiants 
d’arts escèniques, lectors de literatura dra-
màtica, aficionats, etc.). El corpus textual 
havia de ser consultable, de manera lliure i 
gratuïta, en una pàgina web confeccionada 
ex professo. 

Inicialment, el projecte 
RTC era promogut per la 
Institució de les Lletres Ca-
talanes, l’Institut del Teatre 
de Barcelona (ITB), el TNC i 
el Teatre Principal de Palma. 
En qualitat d’entitats asses-
sores, hi participaven l’AA-
DPC, l’Obrador de la Sala 
Beckett, el Departament de 
Filologia Catalana de la Uni-
versitat d’Alacant, l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i 
el Grup de Recerca en Arts Escèniques de la 
UAB, de manera que es garantia una àmplia 
representativitat tant territorial com dels 
sectors. Cadascuna d’aquestes institucions 
disposava d’un representant en el comitè 
assessor, integrat també pels coordinadors 
generals, que s’encarregava de supervisar el 
projecte. 

Els coordinadors generals assumíem la tria 
dels curadors, la confecció del pla de treball 
i del calendari, el seguiment i la revisió dels 
textos i la supervisió general dels continguts 
del web. Comptàvem amb la col·laboració 
d’una nòmina important d’investigadors te-
atrals, que es responsabilitzaven de la trans-
cripció i edició dels textos d’acord amb uns 
criteris preestablerts i, des d’una òptica di-
vulgativa, de la redacció de pròlegs que situ-
essin succintament cada obra en el context i 

en les coordenades estètiques, d’una presen-
tació general i d’una fitxa de lectura amb les 
dades bàsiques d’identificació (autor, títol, 
edicions, estrenes, nombre de personatges, 
temàtica, espais, sinopsi, citacions i biblio-
grafia selecta). 

Selecció de textos
Respecte al corpus, tot i que l’RTC es va plan-
tejar com una proposta oberta, en una prime-
ra etapa volíem centrar-nos en un centenar 
de textos, bo i prioritzant els estrenats en un 
passat relativament recent que fossin esceni-
ficables per companyies actuals. En aquest 
punt, vam establir de manera deliberada una 
proporció que donava molt més pes al teatre 
contemporani: 10 títols per al teatre medieval 
i modern, 20 per al del segle XIX, 30 per al 

teatre contemporani de la primera meitat del 
XX i 40 títols per al de la segona meitat del XX 
i començament del XXI. 

Els criteris de tria dels textos es basaven, 
en concret, en el valor estètic i la pragmatibi-
litat escènica, així com en la seva represen-
tativitat en relació amb el període teatral en 
què s’inscrivien. D’antuvi, ens proposàvem de 
fer anualment una selecció de 10 títols: 1 de 
teatre medieval o modern, 2 de teatre del XIX, 
3 de teatre contemporani (primera meitat del 
XX) i 4 de teatre de la segona meitat del XX i 
de començament del XXI (un dels quals seria 
d’un dramaturg en actiu). 

D’altra banda, pel que fa a les qüestions 
logístiques, l’ITB es feia càrrec de la gestió 
dels drets d’autoria per publicar els textos 
digitalment, i també la part tècnica i el man-
teniment del web. En aquest aspecte, totes les 
institucions participants en el projecte, tant 

Els criteris de tria dels textos es 
basaven, en concret, en el valor 

estètic i la pragmatibilitat escènica, 
així com en la seva representativitat 
en relació amb el període teatral en 

què s’inscrivien
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les promotores com les as-
sessores, van convenir que 
crearien un enllaç als seus 
webs respectius que remetés 
a la pàgina del RTC per ga-
rantir-ne d’aquesta manera 
la màxima difusió. A més, la 
revista Estudis Escènics dedi-
caria una secció especial per 
informar sobre el projecte de 
l’RTC i per crear un debat pa-
ral·lel al voltant del repertori 
teatral català.

Superar obstacles
L’RTC va començar a cami-
nar a partir de les primeres 
reunions que vam mantenir, 
el 2010, els membres del co-
mitè assessor. Hi vam decidir 
els dos primers títols i una 
“llista de treball” provisional, 
resultat de fusionar diver-
ses propostes embrionàries 
dels membres del comitè 
assessor (vegeu la taula 1). 
També es van triar 10 peces 
per editar de manera priori-
tària (vegeu la taula 2). La 
intenció era publicar els dos 
primers textos i presentar el 
web de l’RTC a la primeria de 
gener del 2011. 

Malauradament, les reta-
llades successives a les dife-
rents administracions i a les 
institucions copartícips del 
projecte van reduir de ma-
nera dràstica el pressupost 
que s’havien compromès a 
destinar a l’RTC. Malgrat això, abans de ple-
gar veles per la manca d’un mínim finança-
ment, vam poder tirar endavant el predisseny 
del web gràcies a l’editorial Punctum i l’edi-
ció dels dos primers títols: Lucrècia o Roma 
libre, de Joan Ramis i Ramis, a cura de Sergi 
Marí Pons, que, val a dir-ho, el 2014 muntaria 
el text excel·lentment, i El ventríloc, de Joan 
Brossa, a cura de John London.

Comptat i debatut, l’RTC, tot i haver-se 
quedat a les beceroles, intentava obrir un es-

pai de consensos amplis per fixar una relació 
de títols ineludibles del teatre català de tots 
els temps i per facilitar-ne l’accés, amb només 
uns quants clics, a companyies i directors te-
atrals, tant professionals com amateurs, però 
també a un públic lector com més heteròclit 
millor interessat en el patrimoni dramàtic ca-
talà. En un període fundacional com el que 
vivim actualment, ens fa contents, com a im-
pulsors del projecte, que l’ITB n’hagi recollit 
el guant i se l’hagi fet seu. 
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100 primers títols

Teatre medieval i modern
1. Consuetes
2. Misteri d’Elx
3. Misteri de Santa Àgata / Anònim
4. Representació de la mort / Francesc d’Olesa
5. Comedia seraphina / Bartolomé de Torres Naharro
6. La visita / Joan Ferrandis d’Herèdia
7. La Passió de Cervera
8. El cortesano / Lluís de Milà
9. Farsa d’en Cornei / Anònima
10. L’església militant / Joan Timoneda
11. Comèdia de Santa Bàrbara / Francesc Vicent Garcia
12. Tragicomèdia d’amor, firmesa i porfia / Francesc Fontanella
13. El desengany / Francesc Fontanella
14. Comèdia de la gala està en son punt / Anònim
15. Lucrècia / Joan Ramis i Ramis
16. Deu entremesos, sainets, col·loquis (Entremès 
dels pastorells, Entremès de les beates, Entremès dels 
estudiants, Entremès de sogra i nora, Entremès de na 
Vetlòria, Entremès de la cort del Borboll)
17. Comèdia del misser fet míser / Guillem Roca i Seguí
18. Antologia de peces breus: Resurrecció del Canonge 
Molet, de Josep Maria Mas i Casella; Comèdia del 
famós i divertit Carnestoltes, d’Ignasi Sobrevi, o algun 
altre títol de Manuel Andreu Igual o d’Ignasi Plana. 

Teatre del XIX
1. Tria de sainets: Vicenç Albertí, Pere d’Alcàntara Penya 
(El cordó de la vila), Josep M. Arnau, Josep Bernat i 
Baldoví, Marçal Busquets, Eduard Escalante (Les xiques 
de l’entresuelo o La Xala, El trobador en un porxe, Tres 
forasters de Madrid, Als lladres, La processó per ma 
casa), Bartomeu Ferrà (Els calçons de mestre Lluc), 
Francesc Camprodon (La teta gallinaire), Francesc 
Renart (La Laieta de Sant Just) i Josep Robrenyo.
2. La fugida de la Seu d’Urgell, El sarau de la patacada / 
Josep Robrenyo
3. Qui no adoba la gotera ha d’adobar la casa entera / 
Vicenç Joaquim Bastús
4. El rei micomicó / Abdó Terrades
5. Gatades, Don Jaume el conqueridor, La botifarra de 
la Llibertat, L’apotecari d’Olot, L’Esquella de la Torratxa, 
Les joies de la Roser, La dida, Batalla de reines, El castell 
dels tres dragons, Lo ferrer de tall, Les joies de la Roser 
/ Frederic Soler 
6. El virgo de la Vicenteta / Josep Bernat i Baldoví
7. Un casament en Picanya / Francesc Palanca
8. Tants caps, tants barrets, Tal faràs, tal trobaràs / 
Eduard Vidal i Valenciano
9. La mitja taronja, En el camp i en la ciutat /  
Josep Maria Arnau 
10. Raig de lluna, Les esposalles de la morta / Víctor Balaguer 
11. Llum i fum / Manuel Angelon
12. Les xiques de l’«entresuelo» / Eduard Escalante
13. Un manresà de l’any vuit / Antoni Ferrer i Codina
14. Aferra qui pot o el batle dels tres caramulls / Miquel 
Bibiloni
15. El gra de mesc / Josep Feliu i Codina
16. Foc i fum / Joan Benajam
17. Mar i cel, Maria Rosa, Terra baixa, La filla del mar / 
Àngel Guimerà
18. Lo Sant Cristo gros / Eduard Aulés
19. Gaziel / Apel·les Mestres
20. Don Gonçalo o l’orgull del gec / Albert Llanas

Teatre contemporani de la primera meitat del XX
1. Llibertat!, L’hèroe, L’Auca del senyor Esteve / Santiago 
Rusiñol
2. Els encarrilats, de Joan Torrendell
3. El cor del poble, Foc follet, Els vells, Les garses / 
Ignasi Iglésias
4. La morta / Pompeu Crehuet
5. L’endemà de bodes, El mestre nou /  
Josep Pous i Pagès
6. Misteri de dolor / Adrià Gual
7. Aigües encantades, La dama enamorada /  
Joan Puig i Ferreter
8. Els sense cor / Apel·les Mestres
9. Els zin-calós, El casament d’en Terregada i  
En Terregada, La gitana verge, A L’ombra de Montjuïc / 
Juli Vallmitjana
10. L’ombra del xiprer / Rafael Martí Orberà
11. Nausica / Joan Maragall 
12. Els Pastorets / Josep M. Folch i Torres
13. Nel·lo Bacora, Rialles del voler, Pare vostè la burra, 
amic!, La bolxeviqui del Carme, Cap ahí amunt anem / 
Josep Peris Celda
14. El nou Prometeu encadenat / Eugeni d’Ors 
15. Seny i amor, amo i senyor, Comèdia de guerra  
i d’amor / Avel·lí Artís i Balaguer
16. Civilitzats, tanmateix, Bola de neu, Els milions  
de l’oncle / Carles Soldevila
17. Amor de pardal / Joan Sebastià Pons
18. El tenedor de Cullera / Faust Hernàndez Casajuana
19. Jazz-Band / Joaquim Montero
20. El giravolt de maig / Josep Carner
21. La llotja, La sorpresa d’Eva, Fruita Verda / Josep  
M. Millàs-Raurell
22. Peter’s Bar o Qui no és amb mi…, Arran del mar 
Caribe / Ramon Vinyes
23. Molock, l’inventor, La dama de Reus, El comte Arnau 
/ Ambrosi Carrion 
24. L’hostal de la Glòria, Marçal Prior, El cafè de la 
Marina, La Rambla de les floristes / Josep M. de Sagarra
25. L’huracà, Avarícia / Carme Montoriol
26. El 30 d’abril, Allò que tal vegada s’esdevingué,  
La fam / Joan Oliver
27. Midas, rei de Frígia, Un sospir de llibertat,  
Ulisses a l’Argòlida / Nicolau M. Rubió i Tudurí
28. El casament de la Xela / Xavier Benguerel
29. Nabí / Josep Carner
30. Primera història d’Esther, Antígona / Salvador Espriu

Teatre de la segona meitat del XX  
i començament del XXI
1. El ben cofat i l’altre / Josep Carner
2. Bala perduda / Lluís Elias
3. Teatre de Don Joan, Homenatge a Picasso /  
Josep Palau i Fabre
4. El ventríloc, La xarxa, Aquí al bosc, El dia del profeta, 
Or i sal, El bell lloc, Striptís de butxaca / Joan Brossa
5. Paral·lel 34 / Rafael Tasis i Josep M. Poblet
6. Ball robat / Joan Oliver
7. Parasceve / Blai Bonet
8. És perillós fer-se esperar / Josep Maria Espinàs
9. Tirant lo Blanc a Grècia / Joan Sales
10. Homes i No, Tècnica de cambra /  
Manuel de Pedrolo
11. Or i Sal / Joan Brossa



45

12. Història d’una guerra, Els condemnats, La simbomba 
fosca / Baltasar Porcel
13. Aquí no ha passat res / Joan Soler i Antic
14. Calpúrnia / Alfred Badia
15. Barracó 62 / Joan Alfons Gil Albors
16. Aquil·les o l’impossible, Mort de dama, Desbarats / 
Llorenç Villalonga
17. Ronda de mort a Sinera / Salvador Espriu i Ricard Salvat
18. Vent de garbí i una mica de por / Maria Aurèlia Capmany
19. Dins un gruix de vellut, Fins al darrer mot, Siau 
benvingut, Un baül groc per a Nofre T / Alexandre 
Ballester 
20. Els commoguts, Aquí no ha passat res /  
Joan Soler i Antich
21. Petita història d’un home qualsevol, Capvespre  
al jardí / Ramon Gomis
22. Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de 
Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya / 
Maria Aurèlia Capmany i Xavier Romeu
23. Defensa índia de Rei, Meridians i paral·lels /  
Jaume Melendres
24. El retaule del flautista, El pati / Jordi Teixidor
25. Medea / Llorenç Moyà
26. Mots de ritual per a Electra / Josep Palau i Fabre
27. Plany en la mort d’Enric Ribera, El verí del teatre,  
La caverna / Rodolf Sirera
28. Revolta de bruixes, Desig, Berenàveu a les fosques, 
Fugaç, E.R., Olors / Josep M. Benet i Jornet

29. El bon samarità / Joan Josep Abellan
30. Travessa deserts / Carles Reig
31. La Torna, Àlies Serrallonga, Operació Ubú /  
Albert Boadella – Els Joglars
32. Antaviana / Pere Calders – Dagoll Dagom
33. Oratoris del nostre temps / Vicent Andrés Estellés
34. Jasó i Medea / Romà Comamala
35. Acompanyo qualsevol cos / Manuel de Pedrolo
36. El maniquí 1 i 2, La senyora Florentina i el seu amor 
Homer / Mercè Rodoreda
37. L’hivern plora gebre damunt el gerani,  
Cora i la magrana, Octubre / Agustí Bartra
38. Les germanes captives / Marià Villangòmez
39. Quatre dones i el sol / Jordi Pere Cerdà
40. Centaures, Dansa de vetlatori, Abú Magrib,  
La màquina del doctor Wittgenstein / Manuel Molins 
41. Carícies, Després de la pluja i Morir / Sergi Belbel
42. No n’eren deu? / Martí Domínguez 
43. La vida perdurable / Narcís Comadira
44. Kràmpack / Jordi Sànchez
45. El pont de Brooklyn / Lluís Anton Baulenas
46. Paraules encadenades / Jordi Galceran
47. Mala sang / David Plana
48. Platja negra / Jordi Coca
49. La venda, Accident, Barcelona, mapa d’ombres / 
Lluïsa Cunillé
50. El somriure del guanyador i Uuuuh! /  
Gerard Vàzquez
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http://www.entreacte.cat
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Alimento para mastines
Javier Sahuquillo · Fundación SGAE 
Madrid, 2016 · 110 pàgines
Premiat al IX Certamen Internacional Leopoldo 
Alas Mínguez, aquest text situa en la Guerra de 
Secessió nord-americana una història sobre la 
lluita d’un temerari capità contra els enemics 
que erigeix la condició humana. Juntament 
amb la de Sahuquillo, Fundació SGAE publi-
ca les altres obres distingides amb els Premis 
SGAE de Teatre 2015: Las canciones que les 
cantaban a los niños, de Raúl Dans (Premi de Te-
atre Jardiel Poncela), i La vida de los salmones, 
d’Itziar Pascual, Premi de Teatre Infantil 2015.

Boira/ La travessia
Lluïsa Cunillé/ Josep Maria Miró · Comanegra
Barcelona, 2017 · 188 pàgines
Comanegra publica dos bons exemples de tea-
tre de debat i reflexió sobre els valors de la nos-
tra societat, signats per dos dels dramaturgs més 
representats i editats del teatre català. A Boira, 
Cunillé presenta uns personatges que van créi-
xer rere el Teló d’Acer i que ara fan front al capi-
talisme més desbocat, mentre que La travessia, 
de Miró, ens trasllada a un campament d’ajut hu-
manitari el dia que una nena mor en braços 
d’una religiosa. Un punt de partida que serveix 
per explorar la consciència del Primer Món.

L’escena antiga
Adesiara · DDAA · Martorell, 2017 
416 pàgines
Joan Casas signa la introducció d’un llibre que 
reuneix, per primera vegada en català, diver-
sos textos sobre el teatre en el món grecoro-
mà. L’arquitectura, de Vitruvi; Onomàsticon, de 
Juli Pòl·lux, o La dansa, de Llucià de Samòsata, 
són algunes de les obres datades entre els se-
gles II aC i V dC que trobem en aquest volum, 
escrits que parlen de les arts escèniques en el 
món antic i que responen a preguntes relaci-
onades amb els espais de representació o la 
importància de la dansa.

Carme Portaceli i la FEI
Damià Barbany · Arola Editors 
Tarragona, 2016 · 216 pàgines
Ja són deu els anys de la Factoria Escènica In-
ternacional, projecte fundat per Carme Porta-
celi per bastir un corpus teatral contemporani 
i ideològicament combatiu. Coincidint amb 
l’efemèride, Damià Barbany ha escrit les bi-
ografies professionals de la directora i de la 
companyia, analitzant les diferents etapes que 
l’una i l’altra –juntes o per separat– han anat 
seguint. El diàleg entre Barbany i Portaceli 
nodreix un volum que recull igualment pen-
saments i testimonis d’altres noms de l’escena.

llibres
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Fellini
Paolo Fabbri · Casimiro Libros
Madrid, 2016 · 96 pàgines
Federico Fellini, un dels grans mestres del cine-
ma europeu i mundial, assegurava que feia les 
pel·lícules de la mateixa manera en què vivia 
els somnis, fascinants mentre són misteriosos 
i insípids quan s’expliquen. Paolo Fabri, direc-
tori de la Fundació Fellini de Rimini, parla de 
la producció del realitzador italià i del seu con-
tingut oníric en un llibre que mostra de quina 
manera fantasia i realitat convivien harmònica-
ment, amb naturalitat, a films com E la nave va 
o Casanova.

Panorámicas urbanas: 50 películas 
esenciales sobre la ciudad
Javier Gorostiza · Editorial UOC 
Barcelona, 2016 ·192 pàgines
Els vincles entre el cine i la ciutat –entorn alho-
ra hostil i quotidià, que constitueix el domini 
artificial de l’espai, de la natura– són exami-
nats per Javier Gorostiza, arquitecte i crític de 
cinema, com a (re)construccions de l’imaginari 
cultural, social i polític que va il·luminar la idea 
mateixa del cine. A través de títols com Taxi 
Driver o Ladri di biciclette, l’autor descobreix 
la nostra percepció sobre la ciutat i la manera 
com ens hi relacionem. 

Atrapad la vida. Lecciones de cine 
para escultores del tiempo
Andrei Tarkovski · Errata Naturae
Madrid, 2017 · 192 pàgines
S’edita per fi en castellà l’assaig que, junta-
ment amb Esculpir el tiempo, constitueix el 
testament vital i artístic d’Andrei Tarkovski. A 
Atrapad la vida, el cineasta rus rememora els 
seus viatges, els èxits i fracassos professionals, 
confessa secrets i obsessions i defensa la seva 
visió del cine, que va convertir-lo en un dels 
cineastes més influents del cinema d’autor con-
temporani. Una visió que es resumeix en el títol 
del llibre: rodar un film és atrapar la vida.

Screwball Comedy. Vivir para gozar  
Carlos F. Heredero (coord.)
Donostia Kultura-Filmoteca Vasca 
Sant Sebastià, 2016 · 277 pàgines
L’Screwball Comedy, en paraules del coordina-
dor d’aquest llibre col·lectiu, va ser un model 
de comèdia típicament americana definida pel 
seu esperit lúdic, inconformista, incontrolable, 
que dinamita les normes de bona conducta i les 
convencions socials. El volum analitza aquests 
trets distintius, els elements estilístics i el con-
text cultural i polític que va donar peu al gènere 
i al treball de cineastes com Frank Capra, Mitc-
hell Leisen o Preston Sturges.

llibres
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El llegat de Rosa Novell, al MAE
El 30 de gener passat, el perio-
dista i actor Queco Novell i la 
presidenta de la Diputació de 
Barcelona i de l’Institut del Teatre, 
Mercè Conesa, van signar a la seu 
central de l’IT el contracte de do-
nació del fons personal de Rosa 
Novell. El fons consta de trenta-sis 
caixes d’arxiu, una vintena de car-
tells i sis objectes relacionats amb 
la trajectòria de l’actriu dalt dels 
escenaris. Fotografies, programes 
de mà, articles de premsa, guions 
d’espectacles, fitxes tècniques, 
correspondència, premis i uns 
escrits sobre Samuel Beckett, en-
tre altres materials, es posaran així 
a l’abast dels usuaris del CDMAE 
perquè els puguin consultar. A 
l’acte de signatura hi van assistir 
també Magda Puyo, directora de 
l’IT, Jordi Roig, gerent de la ins-
titució, i Anna Valls, directora del 
Museu d’Arts Escèniques (MAE), 
dipositari d’aquest llegat.

Premi BBVA de Teatre 2017: 
els finalistes
Assaig T4, de Tràfec Teatre; Cúbit, 
de La Ruta 4; Requiem for Evita, 
de La Companyia Local; L’Em-
pestat, d’Indi Gest; All In, d’Atres-
bandes, i Les dones sàvies, d’El 
Maldà, són els sis espectacles fi-
nalistes al Premi BBVA de Teatre 
2017, que podran veure’s entre 
els mesos de març i abril a sis es-
cenaris de tot el territori: l’Espai 
Rusiñol (Manlleu), l’Auditori-Tea-
tre de Calldetenes (Calldetenes), 
L’Atlàntida (Vic), Teatre Principal 
(Valls), Teatre Ateneu (Tàrrega) 
i Teatre del Foment de Cultura 
(Martorell). 

Convocat pel BBVA i la Funda-
ció Antigues Caixes Catalanes, el 
Premi BBVA de teatre aposta per 
la qualitat, la professionalitat i el 
risc de la nova creació produïda 
a Catalunya. L’espectacle gua-

nyador obté com a premi una 
gira valorada en 20.000 euros 
per diversos teatres catalans, i la 
programació al Temporada Alta.

Homenatge a Jaume Pla
El 22 de maig, i coincidint amb 
el seu aniversari (89 anys), l’actor 
Jaume Pla rebrà un nou home-
natge a la seva llarga trajectòria, 
vinculada als grups més impor-
tants del teatre independent 
català. La Fundació Romea, orga-
nitzadora de l’acte, programarà 
aquella nit al Teatre Romea (20 
h) una funció especial de l’es-
pectacle Abans que pugi el teló, 
que Víctor Alexandre va escriure 
expressament per al veterà in-
tèrpret. L’obra, estrenada a Sant 
Cugat el 21 de gener de 2016, és 
un monòleg en què un vell actor 
que puja per darrera vegada a 
l’escenari reflexiona sobre la seva 
carrera teatral. 

Jaume Pla és l’actor professio-
nal en actiu més gran del teatre 
català i espanyol.

L’IVA del teatre baixarà 
Si més no, aquest és l’anunci que 
a primers d’any va fer el ministre 
d’Educació, Cultura i Esports al 
Congrés. Íñigo Méndez de Vigo 
va assegurar que l’IVA es rebai-
xaria del 21% actual al 10% en 
les entrades per a espectacles en 
directe (teatre, dansa, circ i músi-
ca). La reforma tributària, però, no 
inclou el món del cinema.

L’anunci no va complaure l’opo-
sició, que va reclamar una bai-
xada immediata per a tots els 
esdeveniments culturals.

Laboratoris de Creació de la 
Fundació SGAE: edició 2017
L’edició 2017 dels Laboratoris de 
Creació de la Fundació SGAE –
iniciativa que promou la creació 
i impulsa la col·laboració i l’inter-

canvi d’idees entre els creadors 
contemporanis– ja té seleccionats 
els seus autors. Els participants al 
V Laboratori d’Escriptura Teatral 
són: Beatriz Bergamín (Madrid, 
1968), pel text El corazón de as-
tronauta; Claudia Tobo (Bogotà, 
1983) per Mariela recuerda y 
Mariela perdona; Manuel Benito 
(Madrid, 1976), per Un cadáver 
exquisito; María San Miguel (Va-
lladolid, 1985), per Viaje al fin de 
la nada; Lucía R. Miranda (Valla-
dolid, 1982), per Estamos todos 
locos aquí, i Marcos Gisbert (Va-
lència, 1983), per Los deberes. 
L’actor, dramaturg i director d’es-
cena Carles Alberola dirigirà el 
Laboratori, amb seu a la Fundació 
SGAE de Madrid.

Pel que fa al V Laboratori d’Es-
criptura de Guió de Cinema, els 
seleccionats són: Diego Giménez 
(Saragossa, 1988), per Las baila-
rinas; Alberto Evangelio (Alacant, 
1982), per Desconectada; Alfonso 
Domingo (Segòvia, 1955), per El 
enigma de Tina; Isabel Gardela 
(Barcelona, 1965), per Reencuen-
tros; Avelina Prat (València, 1972), 
per Vasil, i Ignacio García May 
(Madrid, 1965) i Javier Sahuquillo 
(València, 1982), per Ummo. Els 
autors i les autores treballaran a la  
seu de la Fundació SGAE a Cata-
lunya sota la supervisió de la cine-
asta Isabel Coixet, a fi d’adaptar 
els textos per a la gran pantalla.

En darrer lloc, el IV Laboratori 
de Creació de Sèries de Televisió 
el formaran els guionistes Pamela 
Pons (Menorca, 1982), pel seu pro-
jecte Madonas; Mercedes Ramírez 
(Madrid, 1965), per Saja Nansa; 
Roberto Márquez (Madrid, 1984), 
per Teléfono negro; Sergio Borre-
lla (Cáceres, 1990), per La espiral; 
Pablo Rendo (Santiago de Com-
postel·la, 1977), per IBZ, i Zebina 
Guerra (Gran Canària, 1984) i Jor-
ge Yúdice (València, 1983), per Ví-
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deos a Cora. Els autors treballaran 
en els guions, a la seu de la Funda-
ció SGAE a Madrid, dirigits per la 
guionista María del Carmen Ortiz. 

Els Laboratoris de Creació de la 
Fundació SGAE ofereixen la pos-
sibilitat als autors seleccionats 
–tots ells socis de l’entitat– de de-
senvolupar els seus textos al llarg 
de sis mesos. Durant el procés, es 
duen a terme reunions de treball 
col·lectiu entre els autors i un di-
rector de prestigi professional. A 
més, l’entitat dota cadascun dels 
autors amb un ajut econòmic de 
5.500 euros i, en el cas dels autors 
del Laboratori d’Escriptura Tea-
tral, garanteix la publicació de les 
obres a la col·lecció Teatroautor. 

Presentació del Llibre blanc
de l’audiovisual
Elaborat pel Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (CAC), el Llibre 
blanc de l’audiovisual de Catalu-
nya es va presentar al Parlament 

el 23 de gener passat. L’estudi, 
elaborat amb la col·laboració del 
Govern de la Generalitat i del sec-
tor, proposa un pla estratègic per 
al desenvolupament equilibrat 
del sistema català de comunica-
ció. Els eixos principals són garan-
tir la sostenibilitat econòmica dels 
mitjans públics, consolidar i fer 
competitius els prestadors privats, 
enfortir les indústries culturals ca-
talanes, augmentar la presència 
de la llengua catalana i aportar 
competitivitat davant el procés 
de convergència tecnològica.

Dones, càmera i acció: reflexió 
sobre la dona en l’audiovisual
La seu de SGAE Catalunya va 
acollir el 31 de gener la trobada 
“Dones, càmera i acció”, a fi de 
reflexionar i debatre la situació 
de la creació femenina en l’audi-
ovisual català. Anna Solà (vegeu 
Opinió) codirectora de la Coo-
perativa Promotora de Mitjans 

Audiovisuals Drac Màgic i de la 
Mostra Internacional de Films de 
Dones de Barcelona, va moderar 
una xerrada en què van intervenir 
Alba Cros, realitzadora i guionis-
ta; Sílvia Casola, assessora tècni-
ca d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona; Ramon 
Muntaner, director de la SGAE 
a Catalunya i les Illes Balears, i 
Agnela Domínguez, cap de Co-
municació i Activitats de la SGAE 
i la Fundació SGAE a Catalunya 
–que va assegurar que des de la 
Fundació SGAE es vol col·laborar 
que les dones que tenen idees 
tinguin també el màxim suport. 

Del debat, organitzat per la Fun-
dació SGAE i l’associació Drac 
Màgic, amb la col·laboració de 
la Diputació, han sorgit propos-
tes encaminades a normalitzar la 
presència de les dones autores 
en les programacions habituals 
de cinema, una assignatura pen-
dent al nostre país. 

In memoriam

Santi Ibáñez
El 29 de desembre de 2016 va morir en Santi 
Ibáñez. Encara ara em sorprèn que no ho hagués 
fet el dia 28, Sants Innocents! Estava fent funcions 
de La Ratonera i portava uns dies afònic però no 
hi havia manera de recuperar la veu: s’ho va anar 
a mirar i resulta que aquella afonia no existia, era 
un càncer. Sí senyor: un altre actor, company, 
amic, que se’n va abans d’hora per culpa d’aques-
ta maleïda malaltia. 

En Santi va deixar la carrera de medicina –quan 
només li faltava un any per acabar– per ser actor: 
va començar amb Els Joglars i a partir de llavors 
no va parar –a veure, va tenir temporades de tot, 
com tothom...–, els escenaris, la televisió i el cine-
ma han estat testimonis del seu treball i el seu 
bon rotllo. Poques vegades m’he trobat un ac-
tor a l’escenari que es prengui al peu de la lletra 
el que defineix al nostre ofici en altres idiomes: 
sempre jugava!

Quan no li oferien 
feina es dedicava a es-
criure teatre i a engres-
car algú per tirar-ho 
endavant i, curiosa-
ment, la seva darrera 
feina en aquest sentit 
va ser l ’espectacle 
R.I.P.: es va encarre-
gar d’escenificar el seu 
propi enterrament, de 
fer un repàs a la seva 
vida i de deixar clar a tothom què era el que l’em-
prenyava, què el feia riure, què el feia trempar...

Quan s’emprenyava amb algú sempre acabava 
trucant dient però estem tontos? També ens ha 
deixat frases que es repeteixen pels platós i els 
escenaris: “vaig a fer els vidres”, “som màgics”, “al 
ser estúpid és el que tinc”...
Et trobo a faltar!

Àlex Casanovas
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Premis Ciutat de Barcelona de 
Teatre i de Dansa

La innovació és el tret distintiu 
de les dues companyies guardo-
nades enguany amb els Premis 
Ciutat de Barcelona de Teatre i 
de Dansa. D’Agrupación Señor 
Serrano, guardonat en la primera 
categoria, el jurat va destacar “la 
barreja brillant de llenguatges es-
cènics, la capacitat de reinterpre-
tar el teatre d’objectes i l’ús poètic 
de la tecnologia”. Amb especta-
cles com A House in Asia i Birdie, 
els d’Àlex Serrano s’han posicio-
nat com un referent d’avantguar-
da, referència internacional del 
nostre teatre més exportable. Pel 
que fa a Loscorderos.sc, va rebre 
el premi de dansa per Afasians – 
The Last Conference, “una creació 
coreogràfica perfectament articu-
lada, rodona i de finíssima ironia”, 
una barreja inclassificable, que 
van bastir amb l’acompanyament 
del grup musical Za! I els guar-
dons d’arts escèniques no acaben 
aquí, perquè de forma tangencial 
la nova Sala Beckett del Poblenou 
guanya en la categoria d’arquitec-
tura, una obra de l’estudi Flores 
& Prats que ha aconseguit “una 
calidesa domèstica, inusual als 
edificis de concurrència pública 
sotmesos als marcs normatius 
vigents”.

Organitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona, els Premis Ciutat de 
Barcelona reconeixen la creació, 
la investigació i la producció de 

qualitat de creadors o col·lectius 
que treballen a Barcelona o d’ins-
titucions i organitzacions barce-
lonines que les promouen o les 
produeixen. Les obres i persones 
guardonades han de contribuir al 
desenvolupament del fet cultural 
de la ciutat. La gala de lliurament 
dels premis 2016 va tenir lloc el 
16 de febrer al Saló de Cent de 
l’Ajuntament. http://ajuntament.
barcelona.cat/premisciutatbcn.

Premis Butaca 2016
Dansa d’agost, producció de La-
Perla 29, va ser la vencedora dels 
XXII Premis Butaca, que es van 
lliurar el 19 de desembre al Tea-
tre Apolo de Barcelona. El mun-
tatge es va endur els guardons a 
les categories de millor muntatge 
teatral (Ferran Utzet), millor actriu 
de repartiment (Mònica López), 
millor escenografia (Sebastià 
Brosa i Elisenda Pérez) i millor 
il·luminació (Guillem Gelabert).

En la categoria d’espectacle 
musical, la guanyadora va ser la 
producció del TNC Molt soroll 
per no res, d’on va sortir també 
el millor actor de musical (David 
Verdaguer), millor vestuari (Míri-
am Comte) i millor disseny de so 
o espai sonor (Roc Mateu). Altres 
guardons destacats de la nit van 
anar a parar a Carme Portaceli 

(millor directora per Només són 
dones), Pol López (millor actor 
per Hamlet) i Clara Segura, millor 
actriu per Conillet. Mercè Mar-
tínez va rebre el premi Butaca a 
la millor actriu de musical per 73 
raons per deixar-te. Podeu con-
sultar la llista completa de gua-
nyadors i guanyadores a http://
www.premisbutaca.cat.

Broadwayworld Spain 2016
La sisena edició dels Premis del 
Públic de la revista digital Broa-
dwayworld Spain va coronar Nina 
(millor actriu protagonista per 
Mamma mia!), Marta Ribera (millor 
actriu de repartiment per Caba-
ret), Daniel Anglès i Marc Gómez 
(millor adaptació per RENT) i Nit 
de musicals, swing Broadway, de 
Teatralnet Produccions (millor es-
deveniment musical). 

Els Premis del Públic Broa-
dwayworld Spain tenen per ob-
jectiu concedir als aficionats al 
teatre musical la possibilitat d’es-
collir els espectacles i els profes-
sionals que més els han agradat 
durant la temporada. Consulteu 
el palmarès complet a http://
www.broadwayworld.com/spain.

Premi SGAE de Teatre Infantil
El dramaturg andalús Paco Gá-
mez ha guanyat el Premi SGAE de 

Mercè Martínez recollint el Butaca a la millor actriu de musical. 
Foto: Paco Amate
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Teatre Infantil 2016 per Nana en 
el tejado, un text que reivindica el 
poder de la imaginació dels nens 
per viure de manera positiva un 
fet que podria ser traumàtic. La 
protagonista de l’obra, Nana, és 
una nena que es veu obligada 
a dormir al sostre de casa seva 
després que el poble on viu pa-
tís una inundació; allà dalt, Nana 
coneix altres personatges que li 
fan companyia, mentre el públic 
descobreix que la imaginació és 
el millor recurs per refer-se d’una 
situació difícil. 

Convocat anualment per la Fun-
dació SGAE, el Premi SGAE de 
Teatre Infantil té una dotació de 
8.000 euros i garanteix la publica-
ció del text guanyador en la Serie 
de Teatro Infantil y Juvenil Sopa 
de Libros, que la Fundació coe-
dita amb el grup editorial Anaya. 
Enguany el premi ha celebrat la 
dissetena edició.

Premi SGAE de Guió Julio Ale-
jandro 2016
Adán Aliaga i Alfonso Amador 
van ser reconeguts amb el XIII 
Premi SGAE de Guió Julio Ale-
jandro per Hielo y fuego, la his-
tòria d’una immigrant espanyola 
als Estats Units. La protagonista, 
Isa, estudia interpretació a Nova 
York, però el seu comportament 
autodestructiu està a punt de fer 
miques el somni de convertir-se 
en actriu. 

El guardó té una dotació eco-
nòmica (25.000 euros), l’objectiu 
de la qual és fomentar la pro-
ducció de nous continguts au-
diovisuals i potenciar la qualitat 
de la literatura cinematogràfica. 
A banda de Hielo y fuego, dos 
guions més han estat distingits 
amb dues mencions d’honor 
de 3.000 euros: Carmen y Lola, 
d’Arantxa Echevarría, i Ocaña 
Merck,  d’Alfonso Santos. En 

aquesta edició 2016 del Premi 
SGAE de Guió Julio Alejandro 
s’hi havien presentat 228 treballs 
procedents de l’Estat espanyol i 
d’Iberoamèrica.

Premi Dansacat 2017
El Premi Dansacat que organitza 
l’Associació de Professionals de 
la Dansa de Catalunya (APDC) 
ha reconegut, en la seva cin-
quena edició, la feina del Cen-
tre L’animal a l’esquena, centre 
de referència per a la dansa 
contemporània a casa nostra. 
El veredicte del jurat va desta-
car la trajectòria de vint anys i la 
capacitat de resistir d’un espai de 
creació de caràcter internacional 
“on es creen projectes i es con-
centren artistes de tot el món”.
Els Premis Dansacat tenen per 
objectiu reconèixer, incentivar i 
promocionar la feina dels profes-
sionals de la dansa a Catalunya.

Cinema

Premis Gaudí
La pel·lícula Un monstre em ve 
a veure, de J.A. Bayona, va ser 
la gran triomfadora de la IX gala 
dels Premis Gaudí del cinema 
català, que va tenir lloc el 29 de 
gener a l’auditori del Fòrum de 
Barcelona. La cinta va aconseguir 
vuit de les onze estatuetes a què 
aspirava –entre les quals, les cor-
responents a la millor direcció i a 
la millor pel·lícula en llengua no 

catalana. Pel que fa a La propera 
pell, d’Isaki Lacuesta i Isa Campos, 
la pel·lícula que tenia més nomi-
nacions, es va endur el màxim 
guardó, el Gaudí a la millor pel-
lícula en llengua catalana, a més 
del de millor actriu protagonista, 
per a Emma Suárez, i el de millor 
guió, signat per tots dos cineas-
tes al costat de Fran Araújo. Amb 
onze nominacions, la pel·lícula 
100 metres, basada en l’experièn-
cia real de superació de Ramon 
Arroyo, al qual diagnostiquen 

esclerosi múltiple, va recollir les 
dues estatuetes a la millor actu-
ació secundària, per a Alexandra 
Jiménez i Karra Elejalde. Eduard 
Fernández va merèixer el Gaudí al 
millor protagonista masculí per El 
hombre de las mil caras.

El moment més emotiu de la 
gala es va produir durant el dis-
curs del Gaudí d’honor a Josep 
Maria Pou, que va reclamar “tre-
ball, condicions dignes per exer-
cir la professió i no caure en la 
complaença”. 

http://www.gotic.com
mailto:info@gotic.com


52

premis cinema

Amb un decorat d’inspiració cine-
matogràfica, la gala, dirigida per 
Lluís Danés, ha comptat amb la 
vis còmica de Bruno Oro, el pre-
sentador, amb un guió ple de 
gags sobre la situació del cinema 

català i algunes referències a l’ac-
tualitat política. Organitzats per 
l’Acadèmia del Cinema Català 
(ACC), els Premis Gaudí són una 
iniciativa del Col·legi de Directors 
de Cinema de Catalunya i tenen 

per finalitat difondre i promocio-
nar les millors pel·lícules, artistes i 
tècnics del sector cinematogràfic 
català. Tot el palmarès a academi-
adelcinema.cat.

Premis Goya
El cinema català també va estar 
present a la catifa vermella de 
la gala dels Premis Goya 2017. 
Un dels reconeixements més 
importants va ser per a l’actriu 
Anna Castillo, premi a la millor 
actriu revelació pel seu treball 
a El olivo, el darrer film d’Icíar 
Bollaín. Una altra catalana, Sílvia 
Pérez Cruz, va guanyar el premi a 
la millor cançó original per Ai Ai 
Ai, un dels temes de Cerca de tu 
casa, el drama amb què la can-
tant i compositora ha debutat al 
cinema com a actriu, mentre que 
la pel·lícula triomfadora de la nit 
va ser Un monstruo viene a ver-
me, de J.A. Bayona, guardonada 
amb nou de les dotze categories 
en què competia –entre les quals, 
les corresponents a la millor di-
recció, millor direcció de pro-
ducció, millor fotografia i millor 
direcció artística.

La 31 gala de lliurament dels 
Premis Goya va tenir lloc el 4 de 
febrer a Madrid. Podeu veure la 
llista completa de premis a www.
premiosgoya.com.

Premis VOC
Cavalls Morts, de Marc Riba i 
Anna Solanas, El Ramon de les 
olives, de Yago Alonso i Carme 
Marfà, i Sense color, de David 
Ruiz, van ser els guanyadors dels 
Premis VOC del Jurat en les cate-
gories de curtmetratge, websèrie 
i micrometratge, respectivament. 
El Premi VOC del Públic va ser 
per al curtmetratge La Creu, de 
Dani Seguí; la websèrie Les co-
ses grans, de Roger Coma, i el 
micrometratge Voltes i voltes, de 

Eduard Fernández amb el seu Gaudí. 
Foto: Ruano Fotografia

Foto de família dels guardonats dels Gaudí. 
Foto: Ruano Fotografia

Sílvia Pérez Cruz recollint el Goya. Foto: Miguel Córdoba
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de Laura Lachetta i Jose Galindo. 
Tots els premis tenen una dotació 
econòmica, que oscil·la entre els  
4.000 euros (per al curt i la web-
sèrie mereixedors del Premi del 
Jurat) i els 300 euros.

VOC és un projecte impulsat 
per Òmnium Cultural amb l’ob-
jectiu d’estimular la producció 
de continguts audiovisuals de 
qualitat en llengua catalana, con-
tribuir a difondre’ls i ampliar-ne 
el públic. Els Premis VOC volen 
reconèixer els millors curtmetrat-
ges, websèries i micrometratges 
en català i incentivar la creació de 
nous continguts. Els premis es van 
lliurar el 13 de desembre passat. 
Més informació a http://voc.cat.

Premi de l’ACIB
Antonio Isasi-Isasmendi (1927) va 
rebre el 16 de desembre el premi 
de l’ACIB (Associació de Cineas-
tes de les Illes Balears). El premi 
ACIB reconeix els cineastes que 
per la seva trajectòria han desta-

cat en la creació, 
la producció, la 
direcció, la difu-
sió i l ’educació 
en l’àmbit de la 
cinematografia i 
que guarden al-
guna relació amb 
les Illes Balears. 
Amb una carrera 

de setanta anys, Isasi-Isasmendi 
és un dels noms més destacats 
del cinema espanyol dels anys 
cinquanta, seixanta i setanta. El 
cineasta va conrear tota mena de 
gèneres des de la independència 
industrial i intel·lectual. Entre altres 
pel·lícules, va dirigir i produir Rap-
sodia de sangre (1958), Estambul 
65 (1965), Las Vegas, 500 millones 
(1968) i El perro (1977).

Premis Fènix 2016
La coproducció catalana Neru-
da (Setembro Cine), de Pablo 
Larraín, es va endur els Premis 
Iberoamericans de Cine Fènix al 
millors llargmetratge de ficció, 
millor disseny d’art, millor edició i 
millor vestuari. Aquests guardons, 
concedits per l’associació Cine-
ma 23, que reuneix més de set-
cents cineastes i professionals de 
l’Amèrica Llatina i de l’Estat espa-
nyol, premien les pel·lícules més 
destacades del cinema iberoa-

mericà de l’any. La tercera edició 
dels Premis Fènix es va celebrar a 
Ciutat de Mèxic el 7 de desembre 
passat. Entre les pel·lícules nomi-
nades n’hi havia també d’altres de 
catalanes: Truman, que optava al 
premi a la millor actuació masculi-
na; La mort de Lluís XIV, que opta-
va a millor llargmetratge de ficció, 
millor direcció, millor disseny d’art 
i millor vestuari; La academia de 
las musas, a millor edició i millor 
guió, i Oleg y las raras artes, a 
millors fotografia documental i 
millor música original. Més infor-
mació a premiosfenix.com.

Premi Ciutat de Barcelona 
d’Audiovisuals
El curtmetratge Timecode, de 
Juanjo Giménez, continua su-
mant premis. El darrer, el que 
va recollir el 16 de febrer passat 
al Saló de Cent de l’Ajuntament 
de Barcelona: el Premi Ciutat de 
Barcelona 2016 d’Audiovisuals. 
El jurat, format per Tono Falgue-
ra (president), Marta Baldo, Fer-
ran Auberni, Elena Subirà i Neus 
Ballús, va atorgar aquest premi 
per unanimitat, per considerar 
que és “una peça de caràcter uni-
versal que connecta amb la po-
ètica més essencial del cinema, 
fruit d’una maduresa indiscutible 
i d’una trajectòria perseverant”.

premis cinema

Timecode
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Era maig de 1982 quan Félix de Azúa va detectar que 
Barcelona era el Titanic. Si ho hagués estat, Barcelona 
ja seria al fons del mar. I no, Barcelona ara mateix tan 

sols té trenta-cinc anys més, els cabells més blancs i senyals 
d’artrosi pròpies de l’edat.

Barcelona encara sura, sí, per molt que hi hagi moments en 
què sembla que se sentin gloc-glocs procedents de la banda 
sonora de la seva existència. Per exemple, a la primavera del 
82 El Molino va obrir una nova etapa amb nous empresaris 
disposats a demostrar que l’esperit moliner continuava viu. 
Avui, El Molino lloga les seves dependències, escenari inclòs, 
per a esdeveniments, festes i reunions. Que duri.

 Continuem evocant. Un edifici d’oficines amb escola d’idio-
mes, agència de col·locació i restaurant incorporat ocupa l’es-
pai on hi havia el Teatre Barcelona. Allà, el 82, Vicente Parra va 
descobrir que Elisa Ramírez no era Greta Garbo. Ho va deduir 
perquè en cap moment de l’obra que tots dos representaven 
va sentir dir a la seva parella teatral el “Give me a whisky”, que 
va servir perquè els espectadors descobrissin que la Garbo 
no era muda. 

En aquelles dates del 82, també va passar que un rodamón i 
la dona de l’amo d’un cafè de mala mort es van enamorar, van 
protagonitzar un quicky estel·lar damunt la taula de la cuina 
i van decidir eliminar el marit d’ella. Ell era Nicholson i ella, 
Jessica Lange. Del marit de la Jessica, no se’n recorda ni Déu, 
i del Cinema Comtal (ara convertit en un Zara d’aquests que 
tant abunden), amb prou feines uns quants, que es mantenen 
drets a la coberta del Titanic d’Azúa, on, per cert, el Teatre 
Tantarantana no podrà ser comprat pels anomenats fons vol-
tor; se’ls va avançar en l’operació l’Ajuntament de Barcelona 
(bé, l’Ajuntament de la Colau!), i la presó Model deixarà d’estar 
en peus perquè a uns joglars mai no se’ls hi pugui empresonar 
(millor per tots!).  

Barcelona encara 
sura, sí, per 

molt que hi hagi 
moments en què 

sembla que se 
sentin els  

gloc-glocs de la 
banda sonora de 

la seva existència

El titanic encara sura
Per Eladio Gutiérrez

pretèrits imperfectes



55

entremès Mariel i Manel Barceló
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#diadestrena per Enric Cambray @enriccambray
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Hi ha espectacles que no van del tot bé, 
d’altres que van molt bé, d’altres que són 
èxits, i molt pocs es converteixen en fe-
nòmens. El cas del musical El Petit Príncep 
d’Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29 és 
d’aquests últims. Tercera temporada con-
secutiva a Barcelona i continua exhaurint 

entrades. Avui acompanyem a l’Asteroi-
de B-612 l’actriu que dóna vida al màgic 
personatge de cabells rossos, capa blava i 
bufanda llarga. La Júlia Bonjoch té la res-
ponsabilitat de transformar-se cada dia en 
aquest personatge que tots coneixem des 
de petits. Molta merda!

Júlia Bonjoch a EL PETIT PRÍNCEP
L’essencial és invisible als ulls

Antoine de Saint-Exupéry, El Petit Príncep

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  9 a.m. 
Quins nervis! Respira… Em llevo i em 
faig la súper torrada, vitamines i suc de 
taronja! 

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  10 a.m. 
Encara falten unes 8 hores... però ja hi 
som! Al Teatre @BARTSbcn! 

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  12.15 p.m. 
Passi general amb TOT per fer les noves 
fotos oficials amb @DavidRuano! Em fa 
molta il·lusió! Serà un bon record. :)

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  2 p.m. 
Passi superat! A treure’ns el maquillatge 
i el vestuari!!! I a fer uns sushis! 
NYAM!!! Sembla que els nervis no faran 
migdiada… 

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  4 p.m. 
A maquillar-se un altre cop i a estrenar 
la nova perruca!!! Els nervis a punt 
d’explotar.

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  5.30 p.m. 
Ja han donat l’avís dels trenta minuts 
perquè comenci l’espectacle! Últims 
escalfaments de cos i veu… Riooooooo 
Riii! 

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  5.50 p.m. 
La @Dianargus i en Cisco s’estrenen! 
Molta merda, companys… ENS VEIEM A 
L’ASTEROIDE B-612! 

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  5.55 p.m. 
M’arriben els últims regals i missatges 
d’estrena, bonics, bonics… Gràcies!

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  8 p.m. 
A canviar-se! Demà tenim doblete! 
Comença el tour de les funcions del 
Petit Príncep!

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  8.30 p.m. 
A sopar en família! Molt contenta de 
poder fer aquest espectacle... És ben 
màgic! 

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  11 p.m. 
Comença la dieta de: “No et pots posar 
malalta, t’has de cuidar, tenim moltes 
funcions per davant”, així que bona nit i 
tapa’t! #demàmésimillor

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  5.59 p.m. 
Escric al meu diari quina funció és, qui 
fa d’aviador, si és una funció especial 
i qui ha vingut a veure-la! Estrenem!! 
#elsritualssónnecessaris 

Júlia Bonjoch   @julsjulietjota  7.50 p.m. 
Estrenats!! Molt emocionada de veure 
el públic dempeus… Sobretot els meus 
pares! Molt feliç!
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Píndola formativa
Tot just tornàvem de festes que ja 
vam organitzar la primera sessió 
formativa de l’any, Com elaborar el 
dossier d’un espectacle, juntament 
amb l’APCC, l’APDC i TTP. Van ser 
quatre hores durant les quals Abigail 
Ballester, gerent i responsable de 
comunicació i xarxes de l’Associació 
de Teatre per a Tots els Públics, i 
Amèlia Bautista, cap de comunicació 
de l’APCC, van donar les claus per 
confeccionar el millor dossier per presentar un espectacle. Un element fonamental 
per donar a conèixer la nostra feina! La Caldera va ser l’escenari de la xerrada, que va 
acabar amb un exercici pràctic en què van participar tots els assistents.

Saló del Cinema i les Sèries
La segona edició del Saló del 
Cinema i les Sèries (27-29 de 
gener, La Farga de L’Hospitalet) 
va comptar novament amb la 
participació de l’AADPC, que hi va 
ser present amb un estand a la llotja 
de professionals i va col·laborar en 
diverses activitats. La presentació 
del Saló als mitjans va tenir lloc 
alguns dies abans, el 25 de gener, 
i Àlex Casanovas, el president de 
l’AADPC, hi va ser en representació 
del sector i va reivindicar la inversió 
en producció audiovisual al nostre 
país.

L’Àlex no va ser l’únic membre de 
l’Associació que va intervenir en 
actes destacats del Saló del Cinema 
i les Sèries: Clara Segura i Toni Albà 
van moderar dues taules rodones –al 
voltant de directors/ores, la Clara, 
i de productors/ores, en Toni–, i 
Rosa Andreu, secretària general de 
l’AADPC, va conduir el diàleg posterior entre els ponents i el 
públic de les diferents taules i va exposar-ne les conclusions. 

gen.

27

gen.

12

espai pro agenda
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Premis Gaudí

Volem acollir

Un any més, l’Auditori del Fòrum de Barcelona es va guarnir per 
acollir la gala dels Premis Gaudí, que han arribat ja a la novena 
edició. A banda dels actors i actrius de l’AADPC que van intervenir 
en un moment o altre de la nit, o dels que van recollir un premi, 
no van faltar a la cita els representants del nostre col·lectiu: Àlex 
Casanovas, Amàlia Sancho, James Phillips, Rosa Andreu, Carol 
Muakuku... I no tan sols hi havia els membres de la Junta: els 
guanyadors de les entrades dobles que vàrem sortejar entre els 
associats també van poder assistir a la festa del cinema català. 

La ciutadania va sortir al carrer per 
reclamar el suport de les institucions 
catalanes i espanyoles a les persones 
que fugen de la mort i la misèria 
de països en guerra. Barcelona va 

acollir una manifestació 
multitudinària; l’AADPC es 
va sumar a la convocatòria, 
demanant als associats que 
aixequessin la veu contra 
aquesta terrible realitat, i 
molts de vosaltres vareu 
respondre a la crida.
Gràcies! 

gen.

29

febr.

18

espai pro agenda
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Manifest per salvar la televisió pública
i l’audiovisual català

Més TV3!

Els mitjans públics són el veritable motor de la indústria de l’audiovisual a Catalunya. 
Per això, amb l’impuls de Guionistes Associats de Catalunya (GAC) i la complicitat de re-
presentants del sector audiovisual i de col·lectius d’artistes –entre els quals, l’AADPC– el 
19 de gener es va llegir el manifest Més TV3, per salvar la televisió pública i l’audiovisual 
català, una crida a recuperar un model de televisió que generi una oferta audiovisual 
sòlida i competitiva.

A grans trets, el manifest, llegit a la 
seu de la SGAE Catalunya, denuncia 
l’efecte demolidor que les retallades 

aplicades a la televisió catalana han tingut so-
bre la creació de continguts de ficció i, conse-
güentment, sobre la feina dels professionals 
del sector. Segons les dades esgrimides pels 
signants del manifest, el pressupost de TV3 
ha caigut un 60% en aquests sis darrers anys, 
una davallada que fa perillar la qualitat de la 
producció pròpia: si el 2010 la inversió era 
de 80 milions d’euros, actualment no arriba 
ni als 40.

Els membres de la taula van deixar clar que 
aquesta situació posa en dubte la continuïtat 
d’un sector estratègic. El text, que reproduïm 
tot seguit, està signat per l’Assocació d’Actors 

i Directors Professionals de Catalunya (AA-
DPC), representada pel seu president, Àlex Ca-
sanovas, l’Acadèmia del Cinema Català (ACC), 
l’Associació de la Indústria del Curtmetratge 
(AIC), l’Associació de Dones Cineastes i de 
Mitjans Audiovisuals (CIMA), el Clúster Audi-
ovisual de Catalunya, el Col·legi de Directors i 
Directores de Cinema de Catalunya, el Comitè 
d’Empresa de TVC, Guionistes Associats de 
Catalunya (GAC), Productors Audiovisuals 
de Catalunya (PAC), Productors Audiovisu-
als Federats (PROA) i la Unió de Cineastes. A 
més, té el suport del Col·legi Professional de 
l’Audiovisual de Catalunya (CPAC), del Gremi 
d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, de la 
Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat 
Ramon Llull. 
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MANIFEST

Els sotasignats d’aquest manifest creiem que la nostra televisió ha arribat a un punt 
límit, com a conseqüència de la reducció d’ingressos publicitaris i les constants 
retallades dels pressupostos públics. Un punt límit en què es pugui continuar resis-
tint és ja totalment impossible: TV3 no està en condicions de continuar mantenint 
la seva oferta. I, encara menys, de continuar sent competitiva.

El sector audiovisual, estratègic en qualsevol país, no es pot permetre continuar 
perdent llocs de treball, tant en el sector públic com en el privat, ni continuar dismi-
nuint les seves estructures per produir en unes condicions molt inferiors respecte 
a les indústries audiovisuals del nostre voltant. No es pot permetre desaprofitar 
les noves generacions de professionals formats a les universitats i a les escoles 
audiovisuals. La situació és tan greu i alarmant que es corre el risc de perdre en poc 
temps tot el que ha costat anys d’aixecar. I, en un futur immediat, el sector també 
corre el risc de desaparèixer.

La progressiva fragmentació de l’oferta, el canvi en els models de consum audio-
visual, l’aparició de nous canals i noves plataformes de continguts, la disminució 
de l’oferta i del consum de l’audiovisual en català, entre altres fenòmens actuals, 
condiciona el nostre panorama present i futur.

Si no hi intervenim de manera urgent i ferma, TV3 passarà a ser una televisió pres-
cindible, i l’audiovisual català, de ser un sector estratègic a ser un sector subsidiari 
i irrellevant. Quin serà el cost que tot això tindrà per al nostre país? Com podem 
entendre la cultura, la llengua i la realitat catalana sense una CCMA i un sector audi-
ovisual potents? Per tot això, diem: Més TV3! Perquè sense el paper de motor de la 
televisió pública, pedra angular de l’audiovisual català, el nostre país té menys futur.

Davant d’aquesta situació d’extrema gravetat i del risc de desaparició i minimització 
del sector audiovisual:
■■ Reclamem un pla estratègic de futur i un model per a la CCMA que pugui com-

petir amb èxit en el nou entorn i que pugui complir amb el seu objectiu de ser 
el motor del sector audiovisual català.

■■ Reclamem un model de governança i de gestió professional a la CCMA, que 
permeti organitzar millor els recursos, que prioritzi la producció de continguts 
i que estigui deslligada dels condicionants del Govern i dels partits polítics en 
la presa de decisions.

■■ Reclamem urgentment al Parlament i al Govern més inversió orientada als con-
tinguts per a la TVC i per al sector audiovisual amb l’objectiu d’aspirar de nou 
no només al lideratge de TV3 i al de la indústria dins l’àmbit espanyol i mundial, 
sinó a donar resposta a les noves demandes de consum audiovisual que fa la 
ciutadania.
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 Fa trenta anys, un grup de professionals 
encapçalats per Martín Curletto va po-
sar en marxa una idea pionera a l’Estat 

espanyol; un taller destinat a futurs professi-
onals perquè poguessin aprendre les arts de 
l’espectacle en viu: Il·luminació, so, maquinà-
ria, regidoria, producció, vestuari…

La idea tenia (i té) l’originalitat que el Ta-
ller de tecnologia de l’espectacle (TTE) seria 
encapçalat per professionals en actiu i que, a 
més, les empreses del sector hi participarien 
amb les seves aportacions tècniques de dar-
rera generació.

No es tractava de professors que ense-
nyarien tècniques, sinó de tècnics en actiu 
que farien treballar els estudiants, els quals 
aprendrien “fent” els seus oficis. És el retorn 
a l’aprenentatge dels gremis i, actualment, a 
l’ensenyament “dual” que tant d’èxit té a Ale-
manya i a altres països. 

A l’inici va comptar amb el suport de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, perquè  
el TTE no ha tingut mai local propi. Aquesta 
ha estat la seva gràcia, que diverses institu-
cions l’han acollit i han permès compartir-hi 
espais, la qual cosa li ha donat una flexibili-
tat envejable. Posteriorment, va ser el Centre 
Cívic de la Zona Nord de Barcelona i, actual-

ment, el Centre Cívic La Bòbila de l’Hospitalet. 
Val a dir que els tècnics formats al TTE 

ocupen avui les instàncies més altes d’insti-
tucions i empreses de l’espectacle, com són 
el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Nacional de 
Catalunya, el Teatre Lliure, l’Auditori de Sant 
Cugat i molts altres. 

L’acte que es va celebrar al CC La Bòbila el 
28 de novembre de 2016, i al quan van assistir 
setanta persones, va ser presidit per una taula 
de la qual formaven part David Quirós, regi-
dor de Cultura i Innovació de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet; Alicia Garcia, de l’empresa Focus; 
Jordi Tarrida i Marta Aguado, exestudiants del 
TTE; el professor Ricard Pedreira i el seu di-
rector, Martín Curletto. 

Després d’uns parlaments breus, es va 
passar al vermut, en el qual van continuar 
les converses i les trobades, es van recordar 
temps antics i es va parlar del futur.

Hi ha una proposta de continuïtat a l’Ajun-
tament de l’Hospitalet, perquè amb motiu 
del seu Districte Cultural pugui aprofitar l’ex-
periència formativa i tècnica del TTE i formar 
de manera més institucional els tècnics que 
necessiti la ciutat i altres de l’entorn, en mo-
ments en què sembla que la cultura continua 
sent una prioritat per a la ciutadania. 

Els 30 anys del TTE
Per Ricard Pedreira
Foto: TTE

article
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Cursos de reciclatge per a professionals 
Gaudeix dels avantatges de ser soci de l’AADPC!

formació

Introducció al teatre clàssic espanyol (Siglo de Oro)
amb Júlia Barceló

Del 3 al 6 d’abril · 10 a 13 h
 Aquest curs està especialment destinat a actors i directors professionals, amb titulacions superiors 

o experiència, de totes les edats. Es treballaran textos de teatre clàssic espanyol (Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Tirso de Molina) en el seu idioma original, el castellà. S’exploraran les qualitats 

estilístiques dels textos (vers, ritme, prosòdia...) i expressives (tragèdia, comèdia...) per entrenar el 
màxim d’aspectes tècnics de la interpretació i de la posada en escena.

El curs es dividirà en tres etapes: Anàlisi actiu del text / Vers i sentit / Preparació i presentació 
de les escenes. Els directors dirigiran escenes amb dos o tres actors aplicant tota la feina prèvia i 

gestionant la suma indispensable de la tècnica amb l’emoció. Es posarà en comú l’últim dia.
https://juliabarcelo.com

Viewpoints i composició: taller d’entrenament i creació teatral
amb Arnau Marín i la Cia. Teatre de l’Enjòlit

Del 8 a l’11 de maig · 16 a 19 h 

 Viewpoints és un dels mètodes teatrals amb més acceptació i més estesos als Estats Units. A Europa 
es comença a introduir en l’entramat creatiu escènic. Es tracta d’un model de preparació actoral i 

de creació teatral desenvolupat per la directora i pedagoga nord-americana Anne Bogart i la seva 
companyia SITI Company. El seu origen és la dansa i, allunyant-se de les prerrogatives psicologistes 

imperants en el teatre, proposa un joc constant entre l’espai i el temps. Els viewpoints disseccionen el 
teatre en nou conceptes per tal d’aprofundir i donar eines expressives per a la creació escènica.

Amb aquest mètode la creació teatral és senzilla, directa i clara, sense deixar mai de ser profunda. 
Aquest taller s’adapta i se serveix de les característiques dels participants, ja siguin actors 

professionals, amateurs, ballarins, músics, cantants, directors, dramaturgs o tècnics. 

TALLER FITZMAURICE VOICEWORK®
amb Anna Estrada

19, 20 i 21 de maig
Taller intensiu de 3 dies de durada que inclourà la presentació de la tècnica Fitzmaurice Voicework®, 
i la introducció a les dues fases principals del treball: la desestructuració i la reestructuració, així com 
el treball de text i/o cançons, de presència, energia i unió de l’experiència física amb l’atenció mental.

Fitzmaurice Voicework® és un enfocament integral i holístic de l’educació de la veu. Originalment 
desenvolupat per a actors, també s’utilitza per ajudar les persones amb una àmplia varietat 

d’interessos i necessitats. S’aborda el treball de la veu en actuacions amb guions, improvisant o 
cantant i també en situacions de parlar en públic, i es treballa la respiració, la integració de la veu 

amb el moviment, la rehabilitació vocal i la presència, i es tenen presents qüestions culturals i 
d’identitat amb la veu i la parla.

Cursos de reciclatge per a professionals. Descomptes per a socis de l’AADPC
Més informació a www.aadpc.cat

http://juliabarcelo.com
www.aadpc.cat
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Arts escèniques

Maldà enDansa
El dia 3 d’abril es tanca la convocatòria per partici-
par a la quarta edició del Malda enDansa, un festival 
de peces curtes de dansa (d’entre 10 i 30 minuts 
de durada) en què hi ha espai també per a activi-
tats com exposicions, xerrades o un laboratori de 
creació. 

Les companyies i els i les artistes que hi vulguin 
participar han d’omplir el formulari que trobaran a 
http://elmalda.cat/malda-endansa/ i adjuntar-hi la 
fitxa tècnica de la peça i material gràfic. El leitmotiv 
de l’edició 2017 és l’experiència: aquest concepte 
vertebrarà la programació del 4t Maldà enDansa, 
tot i que no és una temàtica excloent. Les peces se-
leccionades –sis, en total– se sabran el 24 d’abril, i 
es presentaran en públic en el marc del festival, del 
2 a l’11 de juny.

Premi Internacional de Dansa Clàssica 
Roseta Mauri
La Fundació del Teatre Fortuny de Reus ha obert 
el termini d’inscripció per participar al VIII Premi 
Internacional de Dansa Clàssica Roseta Mauri, que 
tindrà lloc a Reus del 22 al 25 de març. El concurs 
s’adreça a joves ballarins d’entre 16 i 21 anys de 
totes les nacionalitats, que poden optar als tres 
premis lliurats pel Consorci del Teatre Fortuny (amb 
una dotació econòmica de 5.000, 2.000 i 1.000 €) 
o a una de les beques d’estudis que concedeixen 
entitats i organitzacions del món de la dansa. José 
Carlos Martínez, director artístic de la Companyia 
Nacional de Dansa, presideix el jurat que escollirà 
els guanyadors d’aquesta edició. Les inscripcions 
es tancaran el 10 de març. Més informació: www.
rosetamauri.org.

20a Fira Mediterrània de Manresa
La 20a  Fira Mediterrània de Manresa, que se cele-
brarà del 5 al 8 d’octubre de 2017, manté oberta la 
convocatòria a creacions artístiques d’arts visuals, 
circ, dansa, exposicions, música, narració oral i te-
atre, que girin a l’entorn de dos eixos programà-

tics: Cultura popular, àmbit en què tenen cabuda 
espectacles d’arrel tradicional, arts urbanes i de 
carrer, projectes comunitaris i d’inclusió social, es-
pectacles interactius i/o participatius i espectacles 
familiars; i Músiques del món, amb especial atenció 
a la Mediterrània. Les propostes poden ser de petit, 
mitjà o gran format, de sala o de carrer, i es poden 
adreçar tant al públic adult com al familiar.
La data límit per presentar propostes és el 6 de 
març. Consulteu-ne les bases de participació a 
http://propostes.firamediterrania.cat.

5è Cicle de Lectures Dramatitzades
Després d’una primera convocatòria adreçada a 
directors i directores d’escena amb una proposta 
de lectura, el Vè Cicle de Lectures Dramatitzades 
que organitza l’Associació d’Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya (AADPC), juntament amb 
la Fundació AISGE i la Fundació Romea, obre con-
vocatòria per als actors i actrius interessats a par-
ticipar-hi. Aquesta segona fase del procés s’inicia 
aquest mes de març. Trobareu tota la informació a 
www.aadpc.cat i al correu bustia@aadpc.cat.

Ajudes a socis SGAE 2017
Per cinquè any consecutiu, la Fundació SGAE con-
voca un conjunt d'accions adreçades als seus socis, 
per tal de promoure la creació i promoció interna-
cional del repertori musical, escènic i audiovisual 
espanyol. Les primeres ajudes de 2017 relatives a la 
fase d'investigació i documentació de projectes de 
creació audiovisual mantenen oberta la seva convo-
catòria fins al 16 de març. D'altra banda, Fundació 
SGAE ha obert també el període de presentació de 
sol·licituds per a ajudes a viatges per a la promoció 
internacional de la música, les arts escèniques i l'au-
diovisual. La convocatòria, contínua, restarà oberta 
fins al 30 de novembre. Trobareu més informació i 
les bases a www.fundacionsgae.org.

Més convocatòries a www.aadpc.cat

http://www.fundacionsgae.org
www.entreacte.cat
http://www.rosetamauri.org
http://www.rosetamauri.org
http://propostes.firamediterrania.cat
http://elmalda.cat/malda-endansa
http://www.aadpc.cat
mailto:bustia@aadpc.cat
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El novembre passat, l’AADPC va organitzar el curs intensiu Creació KM.0, sobre com 
dur a terme un projecte artístic. Al llarg de les quatre sessions previstes, una de les 
qüestions que va generar més preguntes va ser la necessitat del creador de prote-

gir el seu projecte artístic des del moment més embrionari fins a la realització. Els actors 
que, a més d’aprendre un text i/o un guió per interpretar-lo, volen impulsar i liderar el seu 
propi projecte escènic, cal que a més de tenir presents les obligacions laborals, fiscals i 
de seguretat social de tot l’equip tècnic i artístic, i totes aquelles relatives a la cessió de 
drets de propietat intel·lectual i de drets d’imatge, tinguin presents les situacions de 
competència deslleial i d’incompliment de contracte que puguin esdevenir per part 
dels professionals que treballen i formen part del seu projecte. 

El supòsit plantejat va ser el següent: una companyia teatral efectua un encàrrec d’obra 
a un dramaturg perquè aquest pensi i presenti la dramatúrgia d’una obra teatral sobre la 
temàtica dels refugiats. El dramaturg disposa d’unes indicacions clares transmeses per 
la companyia pel que fa a l’argument, els personatges, la trama i la finalitat de la repre-
sentació de l’obra. Aquesta feina és retribuïda d’acord amb el contracte que ambdues 
parts signen. Partint d’aquests fets i de l’ús que el dramaturg faci d’aquesta dramatúrgia, 
es podria considerar la manera de procedir posterior com una eventual infracció del dret 
de competència deslleial.

Suposem que el dramaturg proposa a una altra companyia teatral, de trajectòria similar 
a l’anterior, una dramatúrgia idèntica, després que la companyia que va encarregar l’obra 
l’hagi explotat amb èxit, durant més d’una temporada. Aquest oferiment a un tercer, estant 
encara el dramaturg vinculat per contracte amb la companyia teatral originària del projecte, 
amb fins de competència en un àmbit idèntic de sector, suposaria atemptar directament 
contra aquesta primera. D’acord amb la Llei de competència deslleial, la conducta d’aquest 
dramaturg es podria considerar, a més, com un aprofitament indegut de l’esforç efectuat 
per la companyia teatral originària que li va encarregar la creació de l’obra i la dramatúrgia. 

Caldria apuntar que la conducta del dramaturg també generaria un incompliment con-
tractual; ja que en període de vigència dels acords subscrits, aquest professional estaria 
oferint una dramatúrgia idèntica a una altra possible formació teatral competidora. No es 
descarta, tampoc, que aquest comportament originés responsabilitat extracontractual 
per haver causat un dany a conseqüència d’un acte negligent. La companyia teatral dis-
posaria d’un any per reclamar una indemnització per compensar els danys i els perjudicis 
ocasionats com a conseqüència del comportament negligent del subjecte infractor. 

En conclusió, seríem davant d’un cas que generaria una pràctica enganyosa per confu-
sió, un incompliment contractual i una possible reclamació per responsabilitat extracon-
tractual. Per tant, i per evitar aquests fets o fets similars, es va ressaltar la importància que, 
a més de disposar de contractes degudament negociats i ben acordats per la persona 
responsable del projecte, la companyia disposi de personal professional que, assumint 
funcions de gestió, vetlli per impedir que un tercer extern contractat per a un projecte 
en concret pugui perjudicar la companyia teatral que l’hi va encarregar i per la qual va 
ser retribuït per dur a terme la creació de l’obra. 

Creació, protecció d’idees  
i competència deslleial
Per Cristina Calvet
Advocada de l’AADPC



Els artistes entren als instituts per compartir amb els joves
les seves experiències i projectes artístics. 

CATÀLEG D’ACTIVITATS GRATUÏTES D’ARTS ESCÈNIQUES 
I ARTS VISUALS ADREÇAT A CENTRES DE SECUNDÀRIA, 

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Més informació a diba.cat/oda/flipart
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AISGE 
va amb tu

www.aisge.es

Si ens vols conèixer millor, ens pots trobar a:
www.aisge.es
C/ Consell de Cent, 433, Principal 1ª  ·  08009 BARCELONA   ·  Telèfon 93 412 76 22  ·  aisge.barcelona@aisge.es
C/ Ruiz de Alarcón, 11  ·  28014 MADRID  ·  Telèfon 91 521 04 12  ·  aisge.madrid@aisge.es
C/ Aguirre Miramón, 8, Bajo  ·  20002 SAN SEBASTIÀ  ·  Telèfon 94 327 15 99  ·  aisge.ssebastian@aisge.es
Rua Monte dos Postes, 14, Bajo  ·  15703 SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA  ·  Telèfon 981 55 27 65  ·  aisge.scompostela@aisge.es
C/ Peral, 51, Bajo  ·  41002 SEVILLA  ·  Telèfon 954 91 58 27  ·  aisge.sevilla@aisge.es
C/ Barón de Cárcer, 30, 1r 2ª  ·  46001 VALÈNCIA  ·  Telèfon 963 92 22 93  ·  aisge.valencia@aisge.es

Si ets actor, ballarí, doblador 
o director d’escena, AISGE 
(Artistes Intèrprets Societat 
de Gestió) és la teva entitat i 
afi liar-se és totalment gratuït.

A més, Fundació AISGE 
promou activitats de 
caràcter assistencial 
i promocional entre 
els seus associats.

AISGE té com a objecte principal la 
recaptació dels drets intel·lectuals 
dels artistes de l’àmbit audiovisual i el seu 
posterior repartiment mitjançant un sistema 
equitatiu i proporcional a les utilitzacions. 
L’entitat també protegeix i defensa els drets 
morals dels seus socis.

mailto:aisge.barcelona@aisge.es
mailto:aisge.madrid@aisge.es
mailto:aisge.ssebastian@aisge.es
mailto:aisge.scompostela@aisge.es
mailto:aisge.sevilla@aisge.es
mailto:aisge.valencia@aisge.es
www.aisge.es
www.aisge.es
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