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El sector teatral és un altre dels indi-
cadors que fa temps que ens encén
les alarmes (a quatre afeccionats a
les “cabòries”, tampoc no ens enga-

nyem). El fet és que els teatres d’aquest país
no paren de perdre espectadors des de fa
anys i les xifres d’espectacles en català, i dels
d’autoria catalana, no són precisament per
llançar coets. Però per a Daniel Martínez,
president de l’associació d’empresaris tea-
trals (ADETCA), ha estat “una bona tempo-
rada”. Ho justifica amb una doble figuereta
amb salt mortal. Primer considera que les
dades d’aquesta temporada són similars a les
de l’anterior perquè hi ha hagut menys bu-
taques disponibles, i això s’explica perquè
quatre sales han tancat (es veu que el fet que
algunes sales tanquin, escurcin la tempora-
da o estiguin pràcticament inactives, no ho
valora negativament). Un cop ha establert
que aquesta temporada ha estat “igual” que
l’anterior, fa la segona figuereta i assegura
que, com a molt, es pot parlar d’un cert es-
tancament.

PERÒ ESPEREU-VOS A BADAR LA BOCA que ara ve el
salt mortal. Ara que ha establert que no hi ha
retrocés, agafa les dades de recaptació, mos-
tra que s’ha incrementat en un 3% (si voleu
fer acudits…) i conclou que hem d’estar con-
tents. Magistral. Per reblar el clau i donar pei-
xet a la concurrència, l’amic Martínez va as-
senyalar que els espectadors d’espectacles en
català “ja” van arribar al 43%. Enhorabona,
si seguim així, potser arribarem a les dades
de la dècada de 1980.

I AIXÒ QUE ARA TENIM STAR SYSTEM CATALÀ gràcies
a la televisió, que ha popularitzat unes quan-
tes cares, convertint-les en protagonistes in-
discutibles de totes les sèries que produeix
d’ençà de l’èxit de Poble Nou el 1992. Llàsti-
ma que siguin tan poques, les cares; perquè
d’aquesta manera el que ha passat és que
molts empresaris teatrals opten per portar a
les sales apostes de risc zero amb les quatre
cares televisives de sempre al repartiment, i
a fer duros, perdó, euros, que som europeus.

I LA PROFESSIÓ? BÉ GRÀCIES, DE FESTA. L’Associa-
ció d’Actors i Directors Professionals de Ca-
talunya (AADPC) celebra enguany el 25è ani-
versari, un motiu d’alegria que s’ha afegit a

l’inesperat increment de les subvencions re-
budes l’any passat. En aquest context es veu
que no té temps d’adonar-se que, a la profes-
sió, li cal una associació que s’ocupi a basta-
ment de molts aspectes més enllà dels pura-
ment sindicals; que actuï en les tres direcci-
ons que va definir Alfred Lucchetti, fa molts
anys, durant la seva presidència, i que havi-
en constituït la columna vertebral de l’idea-
ri de l’entitat: actuació professional, actua-
ció cultural, actuació sindical. Ben al con-
trari, l’AADPC continua implacable el seu
procés de reducció exclusiva a l’àmbit sindi-
cal, d’esquena al 49,9% dels votants de les
darreres eleccions (l’actual junta va gua-
nyar-les per només 3 vots i jo ho torno a es-
mentar, malgrat que alguns companys s’es-
verin cada cop que algú ho recorda) que do-
naven suport a una candidatura que posava
l’accent en la recuperació dels aspectes cul-
turals i professionals.

A HORES D’ARA, LA COSA ESTÀ TAN BENEÏDA que fins
i tot la Generalitat ha comès un lapsus ben
significatiu a l’hora de concedir la Creu de
Sant Jordi a l’Associació (pels 25 anys) i l’es-
menta en tots els documents com a “Sindicat
AADPC”. Curiós, o no. Està bé que la gent de
teatre tinguem suport sindical, que estiguem
assistits en qüestions laborals (si més no, els
pocs que treballen), però aquest país, que en-
cara viu en una situació d’anormalitat insti-
tucionalitzada, no es pot permetre que cap
agent cultural oblidi o defalleixi de la part de
responsabilitat en la construcció d’una “nor-
malitat” cultural que li pertoca.

AMB UNES DADES COM LES QUE REFLECTEIX, any rere
any, l’informe d’ADETCA, amb un panorama
de teatres mig buits o que tanquen, de gerna-
cions d’actors a l’atur, és vital comptar amb
totes les veus disponibles. Esclar que, ara,
amb el nou govern, ja no ens caldrà patir per
aquestes “cabòries” de construcció de no-sé-
què.

EN EL PRIMER NÚMERO DE LA REVISTA de l’AADPC,
aparegut l’any 1988, hi havia un article del
mestre Ricard Salvat que es titulava Som a
Burundi o a la Comunitat Europea? Meditin
la resposta… o no. Kwaherini (kwaherini sig-
nifica adéu en swahili, una de les llengües mi-
noritàries de Burundi).

ELS TEATRES D’AQUEST PAÍS NO
PAREN DE PERDRE ESPECTADORS Lluís Montserrat Autor i actor

Desconstrucciónacional(iIII)

“Amb unes dades com les que
reflecteix, any rere any,
l’informe d’ADETCA, amb un
panorama de teatres mig buits o
que tanquen, de gernacions
d’actors a l’atur, és vital comptar
amb totes les veus disponibles”

VOLTA D’HORITZÓ

Política
serena i
estable

J.J. Navarro
Arisa

A les eleccions del 2003, els
partits catalans d’esquerra
–socialistes, socioecologistes i
nacionalistes republicans–
van obtenir prou vots per
formar una coalició que es
va anomenar “d’esquerra i
catalanista”, però va ser co-
neguda com tripartit. Darre-
re de la coalició hi havia un
programa –el del Tinell– que
pretenia fer la diferència
entre una política progres-
sista i els governs de dretes
nacionalistes que havien ad-
ministrat el país durant els
23 anys anteriors. No cal
aturar-se en detalls, però el
tripartit d’esquerra ha tin-
gut una trajectòria acciden-
tada i una imatge negativa
produïda per mancances
pròpies, pressions assumi-
des durant el conflictiu trà-
mit de l’Estatut, i també pel
despit dels adversaris obli-
gats a passar per l’oposició.
Tot i així, aquella majoria
parlamentària s’ha reprodu-
ït a les urnes el 2006 i sem-
bla que ara torna a ser possi-
ble reeditar-la durant la prò-
xima legislatura. A la llum
dels vots, els partits catalans
d’esquerra han vist que la di-
ferència no la fan els princi-
pis, sinó les polítiques que
aplica cada govern, i que la
majoria es decantava perquè
el conjunt de polítiques pro-
gressistes posat en marxa el
2003 tingués continuïtat en
un nou període legislatiu.
Ara, si el tripartit torna és
–com admeten els seus
membres– per aplicar una
política “serena i estable”
que faci oblidar les munta-
nyes russes, la crispació i les
picabaralles per l’hegemonia
entre grups que haurien de
comportar-se com una coali-
ció de govern, sense bicefàli-
es ni desviacions. Això sem-
bla el que vol la majoria dels
ciutadans, i el seu èxit de-
pendrà de l’encert i la mútua
lleialtat dels protagonistes
de la reedició del tripartit,
que ara es dirà entesa de
progrés. Algun optimista pot
pensar que ja s’han acabat
les tempestes, però no serà
així. Aquesta és una segona
oportunitat que caldrà vali-
dar i aprofitar amb serenitat
i estabilitat, ja que no hi ha
marge ni temps per a nous
errors.

AmicsireferentsdeSaddamHussein
Parlant d’ell mateix en tercera
persona del singular, com feien
els monarques absoluts, Sad-
dam Hussein va dir, el 5 de de-
sembre del 2005, davant el
tribunal que ara l’ha con-
demnat: “Saddam Hussein
és l’home que seguirà el re-
corregut de Mussolini, el
qual es va resistir a l’ocupa-
ció fins al final”. En van infor-
mar els diaris The New York

seria jurídicament correcte,
atès que no hi va haver cap
procediment jurídic.

He llegit sis biografies de
Saddam. La majoria desta-
quen que la seva simpatia
per Stalin encara era superi-
or. A la seva habitació només
tenia llibres sobre el tirà co-
munista. També recordo un
article de Francesc de Carre-
ras, procedent del PSUC i

ara dirigent de Ciutadans,
trobant tota mena d’excuses
al tirà iraquià. Va provocar
una excel·lent rèplica –mai
contestada– de Joan B.
Culla. Va ser molt abans de
l’actual intervenció a l’Iraq.

Hussein sempre va comp-
tar amb la dreta més reacci-
onària europea (Charles Pas-
qua i sobre tot Chirac, que el
qualificà d’ “amic personal”)

i del feixisme (Le Pen el va
visitar i li va expressar admi-
ració i solidaritat), així com
del comunisme que perdura.
Ells estan tristos. Jo penso
en un vers de Francesc Vall-
verdú, referit a Rafael L. Tru-
jillo. Crec que fins i tot si és
penjat “no es mourà la balan-
ça dels planys / que filldepu-
tament va carregar en tren-
ta anys”.

SIMPATIA PER STALIN Alfons Quintà Advocat i periodista

Times i Los Angeles Times.
Només ho va reproduir un
diari italià, de poc tiratge.
Aquí va ser ignorat del tot.
Què no hagués passat aquí si
Bush hagués dit alguna cosa
que s’hagués interpretat
com a mostra de simpatia
envers el dictador feixista
italià? Per cert, va ser execu-
tat per partisans comunis-
tes. Dir-ne assassinat també

CARLOTA BOADA


