
Qualitat, feina i públic: l’objectiu 
de les noves subvencions al teatre

dats–, sinó perquè es tracta d’una 
subvenció modulable en funció del 
projecte artístic que es presenti. Les 
companyies podran aspirar, en fun-
ció de la seva capacitat de producció, 
a ajuts anuals de fins a 40.000, 80.000 
o 140.000 euros per desenvolupar un 
projecte artístic. Però, a més, podran 
sol·licitar suport per a produccions 
concretes de 170.000 a 825.000 euros 
pels tres anys. En resum, les compa-
nyies rebran un total de 196.500 eu-
ros, 370.000 euros o 790.000 euros 
en tres anys per produir entre 2 i 8 
muntatges durant aquest període. La 
filosofia és produir menys que abans 
i dedicar més temps a la creació per 
apujar el llistó qualitatiu.  

Tria de 30 projectes estables 
Una comissió especialitzada ha tri-
at les 30 empreses, companyies i te-
atres, en comptes de les 21 que teni-
en conveni fins ara. Els escollits han 
sigut 5 empreses amb una capacitat 
de producció gran (Bitò, Focus, La 
Perla 29, Dagoll Dagom i el Teatre 
Romea), 10 projectes mitjans (Ane-
xa, FEI, La Seca, T de Teatre i la Sa-
la Beckett, entre d’altres) i 15 empre-
ses més petites que s’estrenen en els 
ajuts triennals (com la Sala FlyHard, 
Atrium, Les Antonietes, Pepa Plana 
i La Brutal). Qui n’ha quedat fora pot 
optar a altres ajuts, reintegrables o 
no. De fet, la intenció és que les em-
preses vagin saltant de categoria i al 
final els sigui més rendible guanyar-

se el públic que guanyar-se la sub-
venció. Els ajuts a les arts escèni-
ques s’acosten als 13,6 milions 
d’euros (el 2014 va pujar un 16,5% 
respecte a l’any anterior), dels 
quals gairebé 11 milions són per al 
sector privat. A més, 18 milions 
van destinats als equipaments na-
cionals (Liceu, TNC, Lliure i Mer-
cat de les Flors). 

Claus: l’exhibició i el territori 

“El sector té una dependència 
molt gran de l’administració. El 
50% dels ingressos són públics. 
Cal una relació més sòlida amb els 
consumidors”, diu Mascarell, que 
insisteix en la gran capacitat per 
créixer que tenen els teatres del 
territori. Per això hi ha línies 
d’ajuts a l’exhibició i crèdits rein-
tegrables per empènyer les em-
preses a fer gires. Lògicament, re-
ben més punts per a ajudes els es-
pais que programin obres que 
l’administració ha contribuït a 
produir, de manera que es garan-
teix la sortida al mercat de les 
obres subvencionades. També 
s’han reformulat els convenis amb 
els equipaments municipals de 
capitals de comarca i l’oferta al 
territori (el Programa.cat consta 
d’un catàleg obert d’espectacles 
dels quals s’ajuda a pagar el cai-
xet). La conselleria assegura que 
ja s’ha començat a notar la recupe-
ració del teatre a tot el país.e

El públic del Teatre Romea durant una funció. MANOLO GARCÍA

Cultura remodela els ajuts a sales i productores després de 10 anys

“Qualitat, feina i públic” és el mantra 
que el conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, assegura que ha repetit al 
seu equip en els últims anys per mar-
car els objectius de l’administració 
en el sector de les arts escèniques. 
Qualitat, feina, públic. Finalment, 
ahir, el departament va explicar el 
nou model d’ajuts públics que ha im-
plantat i que reformula un “sistema 
envellit” creat a finals dels anys 90. 
La necessitat de modernitzar els 
ajuts, a més, ha coincidit amb “l’en-
sorrament” del sistema teatral cata-
là motivat tant per la crisi del con-
sum com per “polítiques errònies i 
punitives” contra la cultura executa-
des des del govern espanyol, lamen-
tava Mascarell.  

El nou sistema d’ajuts pretén so-
lucionar dos desajustos greus: el pri-
mer és que es prioritzava la produc-
ció d’espectacles per sobre d’aspec-
tes crucials com l’exhibició dels 
muntatges –és a dir, es premiava fer 
noves obres sense valorar el públic 
que aconseguien–, i el segon que per 
a les empreses més joves era difícil 
accedir als famosos convenis trien-
nals. “Qui tenia subvenció estable es 
pensava que era eterna”, criticava el 
conseller. Aquestes són les novetats 
essencials del nou sistema d’ajuts a 
les arts escèniques.  

Atenció a tota la cadena de valor  

S’han ordenat els ajuts en cinc apar-
tats: creació, producció, exhibició, 
mercat i públic. La producció i l’exhi-
bició són les dues potes que continu-
en rebent més atenció i recursos, tant 
per a equipaments públics com per a 
projectes privats. Però el sistema 
també inclou beques per a recerca i 
formació i suport a centres de pro-
ducció i a associacions professionals. 
Dos aspectes que avui es consideren 
crucials són la generació de mercats 
(via festivals estratègics o plans d’in-
ternacionalització) i la creació de pú-
blic (amb eines com els tallers de l’es-
pectador o els premis sectorials). 

Suport al procés de creació 

El 2014 vencien els convenis trien-
nals que rebien la majoria de sales i 
diverses companyies històriques. 
Aquests ajuts són els que han patit 
més canvis. No només perquè se 
n’han ampliat els destinataris –es re-
partiran els diners entre més candi-
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mirar els nens i dir-los: “Tu viuràs 
pitjor que jo perquè jo no he fet el 

En altres cançons abordes els pre-
judicis que has hagut de patir en la 

 està escrita en clau de 
farsa i té molta ironia i sarcasme 
respecte als prejudicis que se se-

 compar-

ve després d’haver pas-
sat per la maternitat i d’haver vist 
dones molt més joves que jo que 
queien en la trampa del sacrifici fe-
mení. Se suposa que les dones són 
les úniques que han de tenir cura 
dels altres. És una inèrcia que ve de 
la religió i hem de lluitar contra ai-
xò perquè no hem caure en aques-
ta trampa. Tant aquesta cançó com 

 estan escrites des del 
mateix sentiment de rebel·lió con-
tra el que la societat o els altres es-

¿La música continua sent un món 

Sí, i no pots fer veure que la qüestió 
de gènere no existeix. En un festival, 
el programador, que és qui decideix 
qui toca, acostuma a ser un home, 
però probablement qui està fent les 
trucades i aconseguint que allò es 
faci realitat és una dona. I quan un 
home programa un festival, no posa 
una dona com a cap de cartell per-
què no s’identifica amb el que diu o 
perquè no hi percep la força que té.  

¿Ni quan hi estableix una fascina-

Com a molt col·locarien la dona com 
un element convenientment deco-
ratiu. He lluitat molt contra aquest 
paper convenientment decoratiu. 
Per exemple, quan de sobte tothom 
vol fer duos amb mi perquè és fan-
tàstic això de fer un duo amb una 
rossa. És una cosa que jo no vull fer. 

¿No t’has plantejat mai tenyir-te 
de morena com a protesta contra 

No. Entre la música i la sexualitat 
hi ha una relació directa, i jo no hi 
vull renunciar per una qüestió ide-
ològica, com si ara el més política-
ment correcte fos amagar el cos. La 
meva posició ja és una mica iròni-
ca. Em prenc molt seriosament la 
part de fer música, i aquí no hi ha ni 
sexe ni gènere. Ara bé, en la part 
pública m’estimo més jugar l’estú-
pid paper d’estrella amb ironia i 
sentit de l’humor. Diguem-ne que 
vull ser Lou Reed i Nico alhora. No 
vull ser el lleig ni vull ser només la 
rossa. No vull renunciar a ser qui 
vull ser encara que els rols socials 
diguin que només pots ser una co-
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