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puntcat. Nosaltres hem estat, històrica-
ment, exportadors de companyies catala-
nes i importadors de producte espanyol.
Ara, tothom prefereix comprar les ofertes
catalanes amb subvenció.
És suficient?
S’ha creat un vici. Perquè es tria l’espec-
tacle que costava 500 quan abans calia
pagar-ne 1.000 i no s’aprofita per dispo-

sar dels espectacles de 2.000
euros que ara quedarien en
1.000, gràcies a l’ajuda insti-
tucional. El Cultura en gira
d’abans, si hi entraves, tenies
més feina. Ara tothom està en
un programa i, aparentment,
tothom té les mateixes opor-
tunitats.
Com se li acut a algú fer de dis-
tribuïdor? No sembla un ofici
molt popular...
Em ve de família. Es podria
dir que ho he heretat. La me-
va primera intenció era ser
clown i vaig pensar que po-
dria ser molt bo ser el distri-
buïdor de pallassos com Jan-
go Edwards i Leo Bassi, por-
tar-los les maletes i apren-
dre’n.
Què té de creatiu el seu ofici?
Som una llançadora d’artis-
tes. Hi ha molts que comen-
cen i els dones l’oportunitat
de ser professionals. Aguan-
tes amb ells fins que les co-
missions que cobrem són
més elevades que disposar
d’una persona que et porti la
distribució i llavors munten
una oficina. Ja ens agrada, en
part, aquest tracte. Preferim

aportar propostes especials i no treballar
amb les companyies que fan sempre el
mateix i els surt molt bé.
Ara teniu una cartera amb molt de circ.
Nosaltres venim de Roser Vila Produc-
cions –la meva mare–, que treballava
amb titelles. Ens vam voler especialitzar
en teatre de carrer. Vam començar a pre-
sentar circ quan ningú no hi pensava.
Ara ho ha acaparat tot perquè amb una
estructura molt senzilla fan exercicis
molt vistosos. Hem decidit que volem
tornar al teatre de carrer; el circ ja està
molt de moda.
Els més joves procuren autodistribuir-se?
Sí, només volen comptar amb nosaltres si
volen actuar per Europa. Les companyies
de tota la vida saben la feina que fem, la
que no es cobra. Els més joves, només se
n’adonen quan els toca fer-ho a ells.
També tenen la sensació que treballem
per a massa companyies. Quan en realitat
ens centrem en 20 companyies (5 de circ,
5 de titelles, 5 de carrer i 5 de sala). El que
passa és que treballem amb molts festi-
vals i tenim una cartera molt àmplia de
col·laboradors. ❋
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n les dates que som, toca par-
lar de festes majors. Les con-
tractacions de música van per

davant de les de teatre, no?
Sí, és la tònica habitual. En la majo-
ria de programacions, cada nit hi ha
actuacions musicals i es reserva una
tarda al teatre o circ. Si el municipi
té molta potència pot arribar a fer
un dia sencer. O a la Mercè de Bar-
celona, que la programació és dià-
ria.
Diuen les males llengües que, a vega-
des, l’actuació de pallasso va de regal
de la d’actuació musical..
Fins fa poc sí que passava. Les em-
preses que col·locaven un concert
regalaven els pallassos. Ens trucaven
i ens demanaven que els féssim un
bon preu per 10 actuacions en pla-
ces sempre diferents. Era una juga-
da que es feia amb els ajuntaments.
Ara, doncs, està més valorat
És que, a més, hi ha molta més espe-
cialització. L’oferta és molt és varia-
da.
Sí que són espectacles gratuïts...
El 80% són gratuïts, però també hi
ha vegades que els ajuntaments vo-
len recuperar part de la inversió i els
aforaments són limitats. Sempre
són preus populars, això sí.
Després d’una colla d’anys no estareu a Tàr-
rega com a espai d’empresa.
És cert que no hi anem com a espai pro-
pi. Però sí que portem cinc propostes que
se sumen al programa oficial. Fins lla-
vors, estàvem en una mena de programa-
ció paral·lela. El canvi implica que ara és
el director qui selecciona d’entre la nos-
tra cartera. Si abans sortíem de Tàrrega
amb 6.000 euros menys, ara ens hi des-
placem amb un ingrés de 6.000 euros per
poder fer les actuacions. Nosaltres pro-
gramàvem un aire més per a tots els pú-
blics, que fos atractiu als municipis. Ara,
haurem d’aspirar que interessi a altres
festivals. Per exemple, portem una ins-
tal·lació, Jardines efímeros, d’una compa-
nyia de Valladolid. Costa 3.000 euros. Els
ajuntaments, habitualment estan dispo-
sats a pagar-ne 1.500.
Heu notat una revifada de les programa-
cions, ara que es parla d’una recuperació
de l’economia?
Fora de Catalunya sí. Però no a Catalu-
nya. Les festes majors es contracten ma-
joritàriament a través del programa
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“Llancem els artistes”

Jordi Fàbregas
DISTRIBUCIÓ D’ESPECTACLES

23Arts és una empresa veterana
de distribució d’espectacles.
Quan són a punt de celebrar les
tres dècades de trajectòria, Jordi
Fàbregas insisteix que opten per
anar sempre contracorrent. Un
exemple ben particular? La seva
mare, Roser Vila, que va
començar amb la distribució
d’espectacles de La Claca i que
ara s’ha retirat del món laboral i
segueix sent un gran valor,
sobretot perquè continua amb un
gran interès per viatjar, conèixer
nous llenguatges i artistes. La
vocació trenca el tòpic
d’empresaris acomodats en un
despatx fosc. 23Arts fa apostes
amb els seus artistes i es
comença a atrevir a produir els
espectacles que, pensa, seran
atractius i amb sortida al mercat.
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Poques fotos.
Jordi Fábregas es
justifica que té
poques fotos
perquè només les
busca per als seus
artistes. 23ARTS




