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La política de subvencions de Cultura s’ha elaborat a partir del diàleg amb els professionals de les arts escèniques

La conselleria dobla el
suport al sector teatral

Marta Monedero
BARCELONA

E
l primer
graó de la
política tea-
tral de Cul-

tura sembla consis-
tent. Per al 2005, es
doblen els ajuts i
subvencions. Això
vol dir que s’inverti-
ran 12.528.779 euros
en arts escèniques.
Els queden qüesti-
ons importants a
resoldre com la pa-
pereta del Lliure i,
de retruc, reformu-
lar com serà la nova
etapa del Nacional.

El suport financer del de-
partament de Cultura a l’acti-
vitat teatral se situa en
9.703.779 euros per al 2005,
un 69,32 per cent més que
l’any anterior. A més, l’incre-
ment de subvencions a la
dansa registra una puja del
286 per cent, en passar dels
730.000 euros del 2004 a
2.825.000 euros. En total,
l’import que dedicarà a les

arts escèniques gairebé dupli-
ca el de l’any anterior. És d’un
93,91 per cent més, ja que
passa dels 6.461.191 del 2004
a 12.528.779 euros. Un suport
que compta amb el vistiplau
del sector professional, al qual
s’ha consultat a bastament.

En nom de la Coordinadora
d’Arts Escèniques de Catalu-
nya, Hermann Bonnín subrat-
llava ahir que la nova política
teatral és “la primera proposta
que es fa en setanta anys a les
arts escèniques, amb un intent
de visió global i conceptual de

país”. Bonnín oferia, no obs-
tant, un suport “no triomfalis-
ta” al projecte, ja que s’arros-
sega “un dèficit” històric en ser
un país “amb un dels pressu-
postos per a Cultura més bai-
xos” de la Unió Europea.

Després d’un lapsus en què

va confondre el director de la
productora Focus, Daniel
Martínez, amb el president de
la coordinadora d’arts escèni-
ques, la consellera de Cultura,
Caterina Mieras, va destacar el
fet d’“estar marcant noves lí-
nies”, que caldrà valorar “a fi-
nals d’any”. “És veritat –afe-
gia– que la cultura ha d’anar
a més, però crec que el 93,91
per cent ens permetrà treba-
llar molt”. Mieras també des-
tacava que el “model català
aprofita les sinergies” entre el
sector públic i privat, perquè
les vegades que això s’ha posat
en qüestió, “no ha anat bé”.

Grans centres de producció
El departament de Cultura

identifica com a motors pro-
ductius públics el Teatre Na-
cional de Catalunya, el Teatre
Lliure i el Teatre Fortuny de
Reus, als quals s’“afegiran
aquelles unitats de nova defi-
nició” distribuïdes al territori
català i “sorgides de realitats
preexistents i altament con-
solidades”. Un apartat en què
encara els queda molt a fer.
Com a mesura urgent, agru-
par-los en l’Ens de Teatre Pú-
blic, que encara està per defi-
nir. A més a més dels suports
a la traducció d’obres estrena-
des en català per difondre-les a
l’Estat espanyol i a projectes
sobre interculturalitat, es re-
colzarà la consolidació de fes-
tivals ja existents “que cobrei-
xin el forat deixat per Sitges”,
matisava Berta Sureda, direc-
tora de l’Institut de la Creació
Artística i Pensament Contem-
porani (ICAC), entre els quals,
Temporada Alta de Girona, In
Motion, el Panorama d’Olot i
Tempo Dansa, i centres com
L’Obrador de la Beckett.

DESGLOSSAMENT DEL SUPORT A LES ARTS ESCÈNIQUES 2005

TEATRE PRIVAT

Producció d’espectacles i manteniment d’empreses i companyies ..................................3.076.000
Producció en teatres de petit format i sales alternatives................................................... 250.000
Adaptació a altres llengües d’espectacles estrenats en català ............................................180.000
Infraestructura de companyies ...............................................................................................20.000
Rehabilitació i equipament sales privades fora de Barcelona ............................................ 100.000
Organització de festivals .......................................................................................................218.000
Assistència a fires i mercats fora de Catalunya ..................................................................350.000

CREACIÓ

Recerca, producció i creació ................................................................................................ 520.000
Exhibició, difusió i divulgació .............................................................................................. 430.000
Manteniment d’espais i companyies ................................................................................. 1.550.000
Infraestructures i associacions professionals......................................................................230.000
Projectes interculturals .........................................................................................................200.000
Programació estable d’ajuntaments i consells comarcals................................................2.900.000

■ Queda pendent de definició l’Ens de Teatre Públic, que inclourà el Teatre Nacional, el Lliure
i el Fortuny de Reus

■ La desaparició del Festival de Sitges se supleix potenciant la Temporada Alta de Girona, l’In
Motion, el Panorama d’Olot i una millor visibilitat dels projectes de La Porta

JORDI PLAY

Francesc Orella, a la dreta, fa una excel·lent interpretació de Ròmul

T E A T R E

‘Ròmul el Gran’

Política de
galliner

Francesc Massip

‘Ròmul el Gran’, de Friedrich Dürrenmatt.
Traducció: Feliu Formosa. Intèrprets:

Francesc Orella, Teresa Vallicrosa, Quimet
Pla, Carles Martínez, Pep Jové, Jordi
Martínez, Joan Cusó, etc. Direcció: Carles
Alfaro. TNC, 3 de febrer.

El director valencià Carles Alfaro torna a llançar
el seu trident al riu teatral i amb intuïció clava les
tres puntes en l’esmunyedissa presa de l’encert: en
l’una hi ostenta un text poderós i de gruix, en
l’altra una ambientació escènica carregada d’estí-
muls i en la tercera uns intèrprets convincents i
guspirejants.

Ròmul el Gran és una comèdia explosiva que Dür-
renmatt va escriure just després de la Segona Guerra
Mundial en un context anímic entre l’absurd i el
nihilisme, al qual se sobreposa amb la paròdia i el
sarcasme. Té com a motiu argumental els darrers
dies de l’Imperi Romà, quan les invasions germàni-
ques són a les portes de Roma i l’últim emperador

liquida les existències mentre esmorza sense pressa
els ous de les seves gallines, la criança de les quals
ha esdevingut la seva principal ocupació. Campen
soltes per un escenari convertit en ruïna romana
amb columnes inclinades o trossejades a l’estil de
les que queden al temple barceloní d’August. Tot
plegat esdevé una paràbola grotesca d’un món ben
nostre, situat “entre el capitalisme catastròfic i la
catàstrofe capital”, construït sobre l’opressió, el
crim i l’explotació dels pobles, que no mereix altre
destí que l’ensulsiada. L’actitud apàtica de Ròmul,
que escandalitza els seus, acaba sent la menys des-

astrosa en desvelar-nos el seu ob-
jectiu: carregar-se l’imperi, dei-
xar-lo caure com si fos una mone-
da falsa.

Francesc Orella articula amb mi-
nuciosa naturalitat tot un empera-
dor sense afaitar, mandrós i vestit
de parracs, que declina escoltar
qualsevol notícia abans de menjar i
reposar i que sobretot viu preocu-
pat per l’activitat ponedora del seu
galliner. Les bestioles es deixen
agafar i acaronar, i es comporten
amb discreció fent cloc-cloc i pi-
cossant l’escenografia, fins que
quan l’emperadriu trenca un ou
s’abraonen a les miques, expressiva
metàfora dels comportaments hu-
mans. Els miralls del present es van
multiplicant sobre l’escenari, i bo-
na part del públic es regirarà a la

butaca. Pep Jové encarna la gran empresa multina-
cional que tot ho arregla amb diners i que a la fi
acaba controlant l’Estat. Quimet Pla fa un hilarant
emperador bizantí, embolcallat de cerimònia, pura
façana pomposa amb què enlluernar la plebs. I així
fins a disset personatges que reflecteixen les misèries
del món, avui tan esmolades en el xivarri d’una po-
lítica capaç de vendre com a nou i com a bo desferres
d’Estats, pàtries o imperis dreçats com sempre sobre
l’assassinat i l’extorsió, que ara es disfressen amb
túniques constitucionals mentre entretenen i ensar-
ronen l’aviram amb engrunes i pinso enverinat.


