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Els dies 9 i 10 de desembre de 2019, l'AADPC va celebrar, al Centre Cívic Convent 

Sant Agustí de Barcelona, unes jornades de debat sobre les arts escèniques i les 

audiovisuals per reflexionar i debatre sobre quatre temàtiques clau de la realitat dels 

actors i les actrius a Catalunya i del sector en general. Les jornades van tractar temes 

com ara el “tap generacional” dels i les professionals de la interpretació i la direcció 

escènica més joves, la situació professional de les dones de més de 40 anys en 

l’escena actual, les diverses realitats contractuals i de gestió empresarial d’espais i 

entitats, com també diferents testimonis de persones que han adaptat la seva 

trajectòria professional a una realitat cada vegada més canviant. 

 

Les Jornades van cloure amb ‘Akelarre’ de The Feliuettes, un espectacle per 

interpel·lar les persones assistents sobre el món que els ha tocat viure, sobre com 

transformar-lo, sent dones. 

 

ESCENARI 1. Dilluns 9 de desembre / 10-12h 
L’ASCENSOR TEATRAL: PUJA O BAIXA? 

  
Modera: Manel Pérez, periodista cultural i director de la revista Entreacte. 

Participen:  Andreu Gomila, periodista i escriptor; Candela Antón, actriu i 

investigadora; Francesc Cuéllar, actor i creador escènic i Marta Aran, actriu, 

directora i dramaturga. 

  

“La crisi econòmica brutal que va patir el nostre país no s’ha resolt, encara, des del 

camp teatral. Ni apareixen nous directors, ni surten nous dramaturgs, ni descobrim 

nous intèrprets. Sí, de joves, n’hi ha una pila. Però el que no tenim són estructures que 

permetin que un artista teatral pugui passar del Capitol al Goya, de la Sala Atrium al 

Lliure, de la Flyhard al Nacional. Sovint es queden en els terrenys intermedis de la 

Sala Beckett, de produccions que malviuen uns pocs dies al teatre públic. Així, no hi 

ha manera què el públic general els pugui conèixer.” Així comença l’article ‘L’ascensor 

teatral no funciona’[1] que dona títol a la primera sessió de les jornades. 

  

El director de la revista “Entreacte”, Manel Pérez, obre la taula presentant les persones 

participants, totes elles figures del talent jove de la creació escènica catalana, 

acompanyat del periodista Andreu Gomila, que ha motivat amb el seu article la 

temàtica de la primera sessió. 

  

Gomila porta 15 anys fent de periodista i crític teatral en diverses posicions dels 

mitjans de comunicació. Fins fa poc ha estat director de la revista Time Out Barcelona. 

Gomila té la sensació que “fa molt de temps que hi ha la mateixa gent, costa molt que 

es renovin planters”.  Fa una dècada, un actor de 25 anys omplia el teatre Romea, 

avui, això és gairebé impossible, els grans aparadors del teatre català no acullen 

propostes de talent jove. Segons Gomila hi ha una frontera “no oficial” i és molt difícil 

saltar d’un lloc com la Sala Flyhard a la Villarroel i després a teatres grans com el 

Teatre Poliorama o el TNC; en aquests últims la presència d’actors i actrius joves en 

rols protagonistes és gairebé inexistent. 

https://tempsarts.cat/lascensor-teatral-no-funciona/
https://tempsarts.cat/lascensor-teatral-no-funciona/
https://tempsarts.cat/lascensor-teatral-no-funciona/
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Ivan Morales va explicar al periodista que si tens 30 anys i la possibilitat de participar 

en un muntatge en una sala gran te la jugues a tot o res. Si fracasses o no va del tot 

bé “tornes a la casella de sortida”. En opinió de Gomila, no és un fracàs artístic sinó un 

fracàs de la conjuntura. 

  

Arran de la crisi, l’any 2012, quan aquesta va esclatar de ple en el sector cultural, tota 

una generació es va quedar sense possibilitat de pujar als grans teatres –places que 

fan produccions pròpies i que ofereixen bones condicions. Els equipaments públics 

prefereixen no arriscar i apostar per propostes segures que garanteixin omplir la 

platea.  

  

La tesi de Gomila avança dient que la generació que acaba de començar, com la de 

Francesc Cuéllar, ho té molt difícil, però els que ja han complert trenta i pocs ho han 

tingut encara més complicat i ja porten una dècada de precarietat a l’esquena. Fins i 

tot una companyia com La Calòrica, amb 10 anys d’existència, tenen sensació de ser 

“tap generacional” perquè actuen a sales i espais on hi hauria d’haver els de 25 i ells 

són de 35.  Fins i tot, havent guanyat dos premis Max, els ha costat molt que el Teatre 

Lliure els produeixi el nou muntatge. 

  

Tornant al tema de l’article, Gomila denuncia  el cercle viciós de les ajudes públiques 

de la Generalitat. Una entitat com Dagoll Dagom, amb 40 anys de trajectòria, rep 

400.000 euros anuals, mentre que una companyia com Íntims Produccions amb 25 

anys  d’història, només rep 1.800 euros com a ajuda per aixecar una 

producció.  Gomila està convençut que “els diners públics estan per igualar, cal 

replantejar els criteris del Departament de Cultura a l’hora de donar diners”.  

  

“Quan vaig començar a fer de periodista, l’any 2002, Lluís Cabrera del Taller de 

Músics es va plantar davant de Conselleria de Cultura i va denunciar que el 90% de 

les subvencions a la música anaven a estructures estables i fixes com ara l’OBC o el 

Liceu. Només el 10% dels ajuts s’atorgaven a música popular. Durant el següent lustre 

va haver tota una revolució i es van establir criteris objectius d’ajudes públiques a la 

música que avui encara s’utilitzen”. 

  

Gomila finalitza la seva intervenció reclamant la necessitat d’augmentar el 0,7% de 

pressupost que la Generalitat dedica a la cultura i posant èmfasi en la necessitat 

d’objectivar els criteris d’atorgament d’ajudes públiques i la creació de línies 

específiques d’ajuda al talent jove. 

  

Manel Pérez planteja el tema dels trampolins: quins trampolins tenen les noves 

fornades d’actrius i actors quan acaben de formar-se per introduir-se al mercat 

laboral? 

  

Pérez presenta a l’actriu Candela Anton, qui conjuntament amb altres actors i actrius 

de la seva generació es van fer populars gràcies a la sèrie “Merlí”. Candela se sent 

afortunada perquè va “començar a existir” quan la van contractar a la sèrie. Va viure 

aquesta pujada pensant que realment li serviria de trampolí per feines futures, però 

després no va trobar feina en el món del teatre. Va presentar-se a diversos càstings –
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inclòs al TNC, sense èxit. Tanmateix, va decidir muntar – de la mà de la seva parella, 

el dramaturg Daniel Tollason, un petit estudi de formació escènica i laboratori 

d’investigació: La Contracultural. Actualment també treballa en un muntatge a DAU al 

Sec al Poblesec de Barcelona. Anton agraeix que aquesta sala aposti pel talent jove 

català. 
  

Ara és el torn de la Marta Aran, de 35 anys, qui té un perfil força diversificat dins de 

les feines teatrals: és actriu, directora i dramaturga. Va començar a escriure perquè 

anava al teatre i com a dona no es veia representada. Considera que la seva 

diversificació l’ha ajudat a tenir més feina i més garanties. “Sent jove, els teatres grans 

sempre demanen una garantia, si no la tens, és molt difícil obrir el “tap generacional’’. 

Segons ella, els teatres públics haurien de deixar que les noves generacions 

s’arrisquessin i en canvi moltes vegades són els més conservadors. A més, Aran 

aposta per la convivència generacional en els muntatges. Una possible solució per 

promoure la diversificació seria incorporar veus més joves i amb altres sensibilitats als 

jurats de beques i subvencions. 
  

“I aquells que heu fet tota la vostra carrera professional en crisi, ho viviu en 

normalitat o ho aprofiteu?” pregunta Manel Pérez al creador escènic Francesc 

Cuéllar.  Cuéllar ha participat en l’obra “Los bancos regalan sandwicheras y chorizos” 

de José y sus hermanas i ha estrenat el seu propi muntatge: “My Low Cost 

Revolution”. El creador està convençut que les generacions teatrals més noves s’han 

instal·lat en la precarietat de manera natural, tot i que haurien de trencar-ho. En el seu 

cas, darrerament treballa més com a director que no pas com actor i no per necessitat, 

sinó per desig, doncs no guanya diners dirigint. 

  

Al setembre va estrenar una peça a Tàrrega i una altra al festival TNT de Terrassa, 

gairebé de manera simultània però sense cobrar diners per poder-los dedicar als 

honoraris de les intèrprets i a la producció.  Cuéllar estiba que si ell pogués només fer 

un sol muntatge que li permetés pagar el lloguer, sense dubte ho faria. Considera 

que  aquesta pluriactivitat provoca que les creacions sovint no estiguin a l’altura. 

  

Aran diu que en el seu primer muntatge ella tampoc va cobrar res, ho va fer com a 

inversió. Igual que la directora de l’obra de Candela Anton, qui està pagant per treure 

al mercat un projecte. Actualment, “la gent paga per fer teatre”. D’aquesta manera, 

molts dels participants a la taula no cobren o paguen per fer teatre com a inversió, 

amb l’esperança de què les circumstàncies millorin. 

  

Al seu torn, Andreu Gomila es pregunta retòricament quines són les perspectives pel 

futur? Què vol fer una companyia jove o un actor que tot just comença, quins 

escenaris vol trepitjar? 

  

Cuéllar confessa que durant la seva etapa formativa l’objectiu era sortir a TV3 per tenir 

feina i possibilitats. El creador pensa que la majoria del públic teatral hi va pel 

personatge de TV3 que hi participa. 

  

Tots els joves de la taula reconeixen que parlen des del privilegi, amb feines 

paral·leles que els permeten invertir temps i diners en teatre. 
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Manel Pérez torna al tema dels recursos en el Departament de Cultura. Explica que 

Empresa dedica un 67% de les seves ajudes o beques i formació, apostant així pel 

futur. Pregunta als participants si pensen que els pressupostos de cultura 

inverteixen en la base? 

  

Marta Aran troba que hi ha un decalatge, les ajudes que  puguis rebre no 

s’adeqüen a la realitat del que costa un muntatge, són insuficients per fer contractes 

o remunerar degudament als equips. L’alternativa és fer coproduccions, amb la ingent 

inversió de temps que això suposa.  Aran posa com a exemple la Sala Flyhard, com 

una de les poques de Barcelona que arrisca de veritat amb les noves dramatúrgies i 

sempre paga uns mínims. Per ella, aquesta sala és un model d’assumpció de riscos 

artístics, segurament també perquè són una sala petita i s`ho poden permetre, però 

acaben sent sostenibles amb la seva capacitat de distribució dels espectacles.  

  

L’actriu Candela Anton creu que el fet que s’inverteixi poc en les bases del teatre i en 

el talent jove afecta la pervivència del teatre com a disciplina. “Si els creadors estan 

supeditats al fet que tot funcioni a la primera, la creativitat es veu menystinguda”. 

Aquesta situació està donant poques ales a l’avanç de la creació artística. Anton 

exigeix la possibilitat de l’error com una part essencial de tota pervivència artística. 

Sinó, el creador és qui acaba assumint el risc de cada nou muntatge. 

  

Gomila aclara que a Europa, a banda que hi hagi més diners, els “trampolins 

professionals” estan molt més estructurats. Els teatres públics  alemanys, belgues o 

holandesos aposten perquè companyies joves puguin fer temporada amb produccions 

de fins a 100.000 euros. Posa com a referent la companyia FC Berman sorgida del 

Toneelhuis d’Anvers gràcies a un dels seus programes de suport a la creació jove; 

avui dia giren per tota Europa. En definitiva, a Europa sí que es dóna suport a les 

companyies joves. A Catalunya l’aspiració del jove actor o actriu era treballar al 

Lliure... però avui, quin és el camí per arribar a treballar en condicions? 
  

Manel Pérez diu que a Madrid també existeixen companyies joves que funcionen: 

La Joven o La Joven del Teatro Clásico. Malauradament la companyia jove del Teatre 

Lliure va durar poc, igual que la T6. A Catalunya no han acabat de funcionar. Les 

institucions públiques sí haurien de tenir una certa obligació de contractar intèrprets 

joves o com a mínim, apostar pel risc. 

  

Cuéllar demana la paraula i afirma que la Nau Ivanow és un oasi per les joves 

companyies, un espai on es pot anar allà i assajar. A la Nau, expliquen a les joves 

estructures quines són les mínimes condicions de treball a les quals han d’aspirar, i 

sobretot, el que costa realment un projecte escènic, encara que després s’hagi de 

treballar amb intercanvi en espècie o renunciar a honoraris. 

  

El moderador de la taula llença la pregunta sobre si hem d’acceptar treballar sota 

conveni, és a dir, sota les condicions mínimes? Pérez es pregunta si una aliança 

col·lectiva per aturar-se i reivindicar funcionaria. Gomila respon que moltes 

companyies accepten anar a un 50% versus 50% a taquilla, en lloc d’un 70% versus 
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30%, exigència que reclama constantment El Col·lectiu de companyies independents. 

“Cadascú ha de pensar fins on es ven?” 
  

Un membre del públic demana la paraula i estiva que el teatre català té un estigma, 

alhora que un prejudici generacional. Diagnostica que a més, hi ha massa actors i 

actrius en formació, s’hauria de repensar la fabricació permanent de nous actors i 

actrius sense expectativa laboral. 
  

Àlex Casanovas, president de l’AADPC, assegut entre els assistents, reclama la 

importància de les companyies estables com la Compañía Nacional del Teatro 

Clásico. Són entitats que depenen directament de l’INAEM i tenen una subvenció 

directa. Fan convocatòries de proves obertes i “ningú s’estira dels cabells!”. Des del 

sindicat estan treballant perquè les proves es facin extensives a tot l’Estat. Sorprès, 

explica que quan es va plantejar a Catalunya la creació d’una companyia estable del 

TNC, gairebé tothom s’hi va posar en contra!  
  

Tornant al tema del “tap generacional”, Casanovas explica que actualment a 

Barcelona ciutat hi ha 59 sales i s’estrenen 1100 espectacles a l’any. Cada any 

surten  80 professionals nous que volen treballar, i això és un problema d’absorció de 

l’oferta. A més a més, s’han perdut els centres de producció del territori, tot s’ha 

centralitzat en la capital catalana.  En canvi, als 80 sortien 25 actors i actrius a l’any, 

les funcions duraven 4 mesos i hi havia un circuit fora de Barcelona. També les 

companyies independents podien girar.  

  

Des de l’Associació s’ha impulsat molt el Pla integral de Teatre per tornar a crear 

mesures i programes específics, per enriquir i allargar la durada de les 

residències.  Ara el que hem de fer és lluitar perquè es doti econòmicament el pla 

integral de teatre, tornar a engegar circuits d’exhibició i afavorir els centres de 

producció i laboratoris de recerca. Però, sobretot lluitem per tenir més pressupost en 

cultura. La cultura només té  0,7%  del pressupost total de la Generalitat i la meitat 

se’n va en mantenir infraestructures. 

  

Personalment, Casanovas no creu en el “tap generacional”, sempre ha sabut que hi 

havia gent davant i darrere. Ara hi ha molts més autors joves, aspecte que facilita que 

es faci teatre per joves i que aquests entrin a les sales. “Penso que anem treballant de 

mica en mica però que no podem posar-nos traves a nosaltres mateixos”. Conclou que 

els nostres dirigents polítics no donen ni a la cultura ni als teatres la importància que 

mereixen. “El Pla integral de cultura ens ha d’ajudar a ‘crear l’hàbit d’anar al teatre i la 

cultura. Tinguem fe!” 
  

Per concloure el tema del “tap generacional” intervé Cuéllar qui està d’acord amb 

Casanovas, no existeix, totes les carreres interpretatives tenen moments per 

interpretar diferents papers. El “tap” són les polítiques culturals que no permeten fer 

projectes de qualitat a creadors escènics de totes les generacions. 
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ESCENARI 2. Dilluns 9 de desembre / 12:30-14h 
+ 40 TOTES SOM TALENT. 
 

Modera: Teresa Ferré, periodista cultural i professora de la UAB. 

Participen:  Àngels Bassas, actriu, escriptora i docent d’arts escèniques; Maria Lluïsa 

Magaña, actriu i directora de doblatge; Mercè Montalà, actriu i dobladora; Teresa 

Urroz, actriu, directora i dramaturga.   

 

“A partir dels cinquanta, si ets dona, et tornes invisible” és una d’aquelles sentències 

populars instal·lades a l’imaginari col·lectiu de la nostra societat. Sensacions a banda, 

l’estadística és implacable, especialment en algunes professions com la d’actriu. El 

primer estudi internacional sobre la presència femenina a la pantalla el va fer l’ONU fa 

cinc anys, prenent com a mostra 120 pel·lícules populars a deu països arreu del món, i 

posava clarament de manifest que a partir dels quaranta les dones desapareixen 

progressivament del cinema i no tornen fins als seixanta-cinc, convertides en 

àvies.”1 Així comença l’article “La invisibilitat de les actrius a partir dels cinquanta, aquí 

i arreu”, de la revista Entreacte, escrit per Teresa Ferré. A partir d’aquesta publicació, 

Ferré va començar a donar algunes xifres rellevants per apropar els assistents a 

aquesta realitat professional: la poca presència d’intèrprets femenines a partir dels 40 

o dels 45 anys i fins als 65 en rols protagonistes de productes audiovisuals a escala 

internacional.  

 
D’una banda, en l’àmbit estatal, l’AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) va 

presentar un estudi sobre la presència de les dones en produccions espanyoles de 

ficció pel trienni 2014-2016: els homes són el 76% de la totalitat dels rols 

protagonistes o coprotagonistes a partir dels quaranta-cinc anys.  

 

El cinema, el teatre i la televisió són constructors de l’imaginari social i amb la 

poca presència de les dones de mitjana edat a les ficcions el públic perd la 

representativitat de la realitat social actual. Quan hi és, la dona de més de 45 

acostuma a tenir un rol concret, el de mare. Per altra banda, en la ficció, els homes 

majors de 40 i 50 anys, tenen parelles dones de vint-i-pocs anys, de tipus 

heterosexuals. És clar que la realitat, estadísticament, no és aquesta.  

 

D’altra banda, en l’àmbit europeu, Ferré reclama que ja existeixen algunes iniciatives 

gremials per visibilitzar aquesta situació. L’any 2015, a França, l’AFFA (Actrices et 

Acteurs de France Associés) va crear una comissió anomenada “Tunnel de la 

comédienne des 50 ans” per reivindicar la presència femenina en l’escena francesa. 

D’aquí va sorgir un manifest que ja compta amb 13.000 signatures de suport i que 

volen presentar al govern francès i als mitjans per reivindicar la invisibilitat de les 

dones en l’etapa dels 45 als 65 anys en la ficció.  

 

Després de situar el context de la ponència la moderadora passa a presentar les 

quatre dones actrius de mitjana edat perquè, més enllà de les estadístiques, expliquin 

                                                        
1 Ferré, Teresa. ‘La invisibilitat de les actrius a partir dels cinquanta, aquí i arreu’. Revista Entreacte (Tardor 2019) 

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/9/geena-davis-studypress-release
http://entreacte.cat/entrades/perspectives/la-invisibilitat-de-les-actrius-a-partir-dels-cinquanta-aqui-i-arreu/
http://www.aisge.es/media/multimedia/ficheros/788.pdf
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al públic assistent quina és la seva experiència i com han viscut aquest pas a partir 

dels 45 o 50 en el camp professional. 

 

Teresa Urroz és actriu, directora i dramaturga. A més, Urroz és activista de la 

professió, és membre i ex-presidenta del projecte VACA (Associació de creadores 

escèniques de Catalunya) i ha coordinat el llibre ‘Creadores escèniques segle XXI : 

Projecte Vaca’. També ha participat en sèries de televisió com ‘Com si fos ahir’ i 

darrerament l’hem vist al TNC amb ‘La senyora Florentina i el seu amor Homer’.  

 

Il·lusionada per l’oportunitat de participar en la taula, l’actriu comenta que sí, 

efectivament les estadístiques reflecteixen la realitat. En el seu cas, la directora porta 

un any intentant distribuir un espectacle amb 4 actrius que superen la cinquantena i la 

resposta que ha obtingut de les sales és positiva, no obstant això sempre existeix la 

pregunta, hi ha alguna actriu mediàtica en el repartiment? I conseqüentment no l’han 

programat. 

 

Urroz reivindica les estadístiques i la necessitat de trobar aparadors grans per 

obres de personatges femenins de mitjana edat.  

 

Pel que fa a la seva experiència personal, l’actriu es defineix com a creadora 

escènica –actriu, directora, productora i dramaturga alhora-, tant per necessitat com 

per vocació i talent. Urroz estiva la necessitat d’entendre que “la revolució comença en 

una mateixa”, conscient de la vàlua d’una mateixa, i de la maduració com a poder de 

trencar esquemes, canviar conceptes i reivindicar valors d’importància social.  

 

Teresa Urroz reconeix que per a ella, qui ara té 63 anys, la seva dècada amb 50 anys 

ha estat la més fluida de la seva vida. Té clar que les experiències i les rutes mai no 

són les mateixes per a tothom, “s’ha de seguir per rutes subterrànies que tenen a 

veure amb la transgressió i la creativitat”, però. L’actriu reivindica la combinació de 

protesta i acció, per petita que sigui, sempre aliant-se amb altres creadors o 

col·lectius. 

 

Per últim, Urroz afegeix la importància del paper de les escoles de teatre i  

d’escriptura dramàtica per fomentar l’augment de guions –escrits o no per dones- on 

s’hi reflecteixi la realitat de les dones de cinquanta anys avui dia, on hi hagi rols de 

protagonistes femenines que vagin més enllà de la típica mestressa de casa vestida 

amb davantal.  

 

Àngels Bassas és actriu, escriptora i docent d’arts escèniques. Ha estat vinculada a 

grans i  petites produccions, ha obtingut el Premi de la Crítica en dues i ha guanyat 

un premi Max a la millor actriu de repartiment per la seva interpretació a “El rei Lear”  

Des del 2013 combina la feina interpretativa amb l’escriptura: ha publicat la col·lecció 

infantil “Patatu” (Ed. Galera) i amb “Dona’t'’ va ser finalista del Premi Josep Pla 2016. 

 

https://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/del-arbol-foix-nadal-pla-4797425
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Bassas comença la seva intervenció celebrant que la revista Entreacte dediqués un 

número al tema de la taula rodona. En una de les trobades amb el Consell de 

Redacció de la revista, l’actriu va incidir en la importància de parlar de les dones 

actrius invisibilitzades entre els 40 i els 60 anys, i finalment va escriure-hi l’article 

‘Totes som Bette Davis’, centrat en denunciar i alhora defugir de la queixa i del 

victimisme.   

 

L’actriu rebutja ser vista com una “guerrera feminista” o com un col·lectiu que 

s’autocompadeix constantment. Manifesta que el missatge ha de ser el de reivindicar 

una realitat injusta i perjudicial, denunciada per dones i homes de manera 

compartida.  

 

Arran de la recerca per l’article va parlar amb moltes actrius de totes les franges entre 

els quaranta i els seixanta. El testimoni general va ser la impressió de l’obligació de 

“pluriocupar-se per a sobreviure”: les dones han de ser mares, fer de mestresses de 

casa, investigar, interpretar, ho han de fer tot.  

 

Tot seguit, Bassas emfatitza que la situació està canviant. Fa unes setmanes va fer  

una xerrada sobre Joan Brossa per a adolescents a l’Institut del seu fill. Els joves, en 

comptes de preguntar per en Brossa, ho van fer per la figura de la dona d’en Brossa, 

fet que demostra que la mentalitat està canviant. 

 

Bassas considera que la ficció avui dia és hereva d’uns valors antics que no 

reflecteixen la realitat social, els guions dibuixen la família com una parella formada 

per un home gran d’uns 40 i una jove de 30, quan la realitat diu que les dones no 

sempre són les més joves, i les primeres maternitats es produeixen més tard. 

Tímidament, algunes noves ficcions de Hollywood i de les plataformes de consum 

audiovisual, comencen a mostrar noves realitats familiars, noves heroïnes de 40 anys. 

L’actriu pensa que la realitat de les intèrprets d’avui dia és ben diferent, les dones de 

mitjana edat generen feina, debat i pensament, tenen ganes de dir coses i ho fan, 

cada vegada més.  

 

Bassas expressa que, en la literatura dramàtica, hi ha poques dones filòsofes o 

similar... S’han de revertir segles de dramatúrgia masculina. Això, puntualitza, 

només es pot fer a través de les noves dramatúrgies, d’igual manera que fent que 

també hi hagi dones productores i directores. “Hem de fer tot això com a col·lectiu, 

amb un sentiment de caire gremial”.   

 

Lluitar contra la catalogació com a dones de mitjana edat, l’augment de la presència 

femenina en totes les àrees professionals i la col·laboració mútua són possibles 

solucions que proposa Àngels Bassas per millorar la presència de les dones a escena.  

 

Mercè Montalà és actriu i dobladora amb una extensa trajectòria en ambdós 

especialitats. Ha doblat grans actrius nord-americanes com Julia Roberts o Sharon 

http://entreacte.cat/entrades/opinio/totes-som-bette-davis/


NOUS ESCENARIS - JORNADES DE DEBAT  
SOBRE LES ARTS ESCÈNIQUES I AUDIOVISUALS  

9 i 10 de desembre de 2019. Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

 
 

 9 

Stone i ha guanyat el premi Take 2019 al millor doblatge en cinema. Ha participat en 

populars sèries de televisió com “El Príncipe” o “Com si fos Ahir”.  

 

Montalà confessa que ha anat reduint la seva activitat com a actriu d’imatge per a 

bolcar-se més en fer doblatge. Reconeix que amb l’edat arriba un moment en què la 

il·lusió no t’aporta l’energia que necessites per fer-ho tot. Tot i així, es queixa de la 

necessitat dels actors i actrius de “no poder dir que no a res”, la necessitat d’estar 

permanentment exposat per no perdre cap fil.   

 

Com a anècdota, explica que fa poc li van suspendre una publicitat de veu, tot havent-

la acceptat prèviament, un cop van mirar la data de naixement en el seu DNI. Montalà 

explica que al món del doblatge es reprodueix la praxi de la ficció: actrius de 40 

que doblen a dones de 50, i així successivament.  

 

Així mateix, opina que malgrat que “les consciències estiguin canviant” en la indústria 

del doblatge s’ha trobat a dones que havent accedit a llocs de responsabilitat i poder, 

demostren conductes masclistes. Montalà està convençuda que l’Espanya fosca del 

Franquisme encara està instal·lada en bona part de la indústria.  

 

L’actriu exclama que les dones de mitjana edat avui dia viuen noves realitats, molt 

diferents de les de fa dècades, i és necessari que les dramatúrgies i els guions ho 

expliquin. Sense dubte, falten dones que expliquin les històries de les dones 

catalanes de 40 a 60 anys. Proposa que des de l’Associació es pugui articular algun 

tipus de manifest o engegar alguna iniciativa professional en aquest sentit.  

 
Maria Lluïsa Magaña, és actriu i directora de doblatge, també ha donat veu a 

personatges de Breaking Bad i d’altres grans sèries internacionals. Va alternar la 

direcció amb la interpretació de doblatge fins als 37, quan explica que de cop i volta es 

va convertir en invisible a ulls dels altres i cada vegada va començar a dirigir més 

deixant de banda la interpretació.  

 

Magaña apunta que l’expulsió de les dones del mercat quan arriben a una certa edat 

ha passat sempre, i més avui dia en les nostres societats capitalistes que demanen 

renovació constant.  Però, actualment aquest problema s’agreuja amb la gran quantitat 

d’actors i actrius que surten de les escoles d’interpretació. L’oferta d’intèrprets mai ha 

estat tan gran perquè puguin triar distribuïdores, plataformes i productores que 

segueixen estant, en la seva immensa majoria, en mans de professionals de sexe 

masculí. Magaña conclou que al món del doblatge imperen el mateix tipus de 

dinàmiques que al teatre o que al cinema.  

 

La directora de doblatge finalitza la seva intervenció afirmant que ‘ser actor vol dir 

reinventar-se’ constantment a mesura que avança l’edat.  

 

La taula rodona acaba amb un animat debat entre el públic assistent que, 

conjuntament amb les protagonistes de la xerrada, aporten diverses conclusions per 
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millorar la presència de les actrius de mitjana edat en les produccions escèniques i 

audiovisuals:  

 

- La importància del paper de les escoles de teatre i d’escriptura dramàtica. 

- Tot i que la situació comença a canviar, és fonamental reivindicar-se com a col·lectiu. 

- La necessitat que hi hagi dramatúrgies que expliquin la realitat social actual. 

- L’augment de la presència femenina en totes les àrees professionals del cinema i les 

arts escèniques.  
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ESCENARI 3. Dilluns 9 de desembre / 16-18h 
El BACKSTAGE CONTRACTURAL: UNA REALITAT QUE CAL CONÈIXER  
 

Modera: Jordi Bordes, periodista cultural especialitzat en arts escèniques de El Punt 

Avui i director de Recomana. 

Participen:  Jofre Blesa, gestor cultural i propietari de la Sala Versus Glòries; Natàlia 

Garcia i Manuela Gracián, gestores i assessores de la cooperativa La Bonita; Sebas 

Mary, fundador i gerent de la productora audiovisual de Life & Pictures i  Anna 

Torrents Subirats (llicenciada en Dret i gestora laboral) i Lara Busquets Poblet, de 

la gestoria especialitzada en artistes Subiturre. Amb la col·laboració de les advocades 

de l’AADPC Andrea Leunda –especialista en contractació- i Cristina Calvet – 

especialista en propietat intel·lectual i drets d’autor-. 

 

Jordi Bordes enceta l’última sessió del primer dia de les jornades confessant que el 

“backstage contractual” pot posar els pèls de punta però que és una realitat que cal 

abordar en el dia a dia de la professió escènica i audiovisual. L’objectiu de la taula 

rodona no és resoldre temes legals ocasionals sinó descobrir solucions des d’un punt 

de vista global. Per això, s’ha convocat una taula que posarà en context sensibilitats 

molts diferents.  

 

Comença la seva intervenció Sebas Mary, fundador i gerent de la productora 

audiovisual de Life & Pictures. Per Mary, el “backstage contractual” és tota la feina que 

fan els advocats per poder remunerar en condicions als equips tècnics i artístics de 

cada producció. Tot i que s’intenta que les condicions siguin bones, s’han d’equilibrar 

amb uns pressupostos cada vegada més modestos. L’audiovisual té un sistema 

força regulat, amb convenis específics, aspecte que facilita resoldre les 

contractacions laborals.  

 

Per decidir les remuneracions als actors i actrius, els directors de producció les 

decideixen segons la seva experiència i l’històric dels seus projectes. Generalment, 

sempre es remunera lleugerament per sobre de conveni.  

 

Específicament en el camp de la ficció de cinema, amb la crisi hi ha hagut una 

polarització important del tipus de produccions que es dissenyen a Catalunya. La 

indústria s’ha reestructurat per generar només films de baix cost o pel·lícules 

coproduïdes per televisions d’àmbit nacional, amb una alta capacitat de difusió. En el 

primer dels casos, els membres de l’equip creatiu s’involucren en una “aventura 

cooperativa”, és a dir, en un disseny de producció bàsic amb el que es cobreixen la 

logística, el lloguer de materials tècnics els transports i els menjars del personal durant 

dues o 3 setmanes.  En paral·lel, els sous dels equips queden estipulats, però no es 

cobren fins que es recupera cert cost de la inversió. Mary explica que “efectivament, 

només cobraràs quan el film s’hagi venut. I si això no passa, tothom té clar que no 

cobrarà”.  
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Convé ressaltar que la majoria de produccions avui a Catalunya són d’aquest tipus. En 

resum, assegurar la remuneració en l’audiovisual depèn moltes vegades del circuit 

d’explotació de la producció. “Productors i directors també treballem a risc, igual que 

els actors”.  

 

Tampoc hauríem d’oblidar la part de cessió de drets de propietat intel·lectual, molt 

especialment en l’audiovisual, on les noves plataformes audiovisuals tipus Netflix 

imposen condicions draconianes als actors i actrius.  

 

Ara és el torn de Natàlia Garcia i Manuela Gracián, gestores i assessores de la 

cooperativa cultural multidisciplinar La Bonita. Aquesta entitat ofereix serveis 

d’acompanyament laboral i gestió laboral i administrativa per a artistes de circ, teatre, 

música i dansa. Per norma general només donen servei als seus socis, encara que 

col·laboren de manera puntual amb alguns professionals o festivals. Garcia declara 

que li apassiona la seva feina, el coneixement de temes fiscals i laborals per part 

dels creadors són fonamentals per dignificar el sector.  

 

Per la seva banda, Manuela Gracián veu un “desconeixement molt gran de la gestió 

laboral i administrativa per part dels artistes, no entenen conceptes bàsics com 

l’IRPF o l’IVA”. Per això, davant de qualsevol petició intentem generar una trobada 

presencial, bàsica per fer pedagogia d’aquests temes. Molts artistes estan amb elles 

durant 2 anys i després, un cop han acumulat bagatge, acaben marxant i muntant una 

estructura pròpia.  

 

La Bonita ha elaborat una guia d’unes 30 pàgines amb eines i exemples per ajudar a 

l’artista en la seva gestió laboral i legal. Aquest document aborda qüestions tan 

senzilles però alhora tant importants com quant cobrar, com fer una factura, què és 

l’IVA, com fer-se autònom, etc.  

 

Seguidament, les advocades de l’AADPC Andrea Leunda –especialista en 

contractació- i Cristina Calvet – especialista en propietat intel·lectual i drets d’autor- 

expliquen que el departament d’assessoria jurídica de l’AADPC tracta tots els temes 

vinculats a la feina de l’actor, sense oblidar que són un sindicat. Per elles, és molt 

important defensar la relació de laboralitat de l’artista i ho entenen així perquè 

l’actor que treballa estableix una relació laboral amb l’empresari,  promotor o 

productor. S’ocupen de negociar convenis col·lectius de les tres branques artístiques:  

audiovisual, doblatge i teatre.  

 
El dia a dia de la seva feina consisteix en assessorar i entendre la complexa 

combinació entre la vocació interpretativa i la necessitat d’actuar i negociar amb 

coneixements jurídics. Tot plegat, dibuixa un panorama complex. En el cas de l’artista 

generalment impera més la necessitat d’actuar sigui com sigui, això dificulta en com 

artista acaba sent contractat.  
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La feina de l’actor i l’actriu també està caracteritzada per la temporalitat, situació que 

causa que tot sigui molt fràgil i efímer, amb una duració molt concreta i determinada.  

Val la pena ressaltar que tampoc cal titulació universitària per actuar, tothom pot ser 

actriu o actor a dalt d’un escenari. La inexistència d’un filtre acadèmic que s’hagi 

d’acreditar dificulta el control de la contractació.   

 

Des de l’AADPC atenen la problemàtica diària del soci (salaris, contractació, clàusules, 

etc) i estan convençudes que els convenis col·lectius són el punt de partida però no és 

suficient. Cal remunerar els intèrprets per sobre del conveni, fet que no sempre es 

compleix.  

 

Andrea Leunda confessa que és difícil fer una radiografia de l’artista pel que fa a les 

seves necessitats i situació. Per un costat, els artistes de circ si aconsegueixen 

facturar ja és molt. Altrament, al teatre, a la dansa o a l’audiovisual és més habitual 

que es contracti, ja sigui o no per conveni.  

  

Seguidament, el moderador dona pas a Anna Torrents Subirats (llicenciada en Dret) 

i i Lara Busquets Poblet (gestora laboral), de la gestoria especialitzada en artistes 

Subiturre. La seva organització assessora i gestiona tots els tràmits que els 

ajuntaments, mànagers, companyies d’artistes i entitats diverses han de fer per 

contractar els artistes, sempre garantint que es compleix la normativa legal. Se senten 

orgulloses de treballar cada vegada amb més mànagers, ajuntaments i companyies 

que contracten en condicions legals. 

 

Per finalitzar la ronda de testimonis, Jofre Blesa, gestor cultural i propietari de la Sala 

Versus Glòries explica el seu cas. Després de 15 anys com a companyia, des de l’any 

passat també gestionen la sala Versus Glòries de Barcelona.  

 

Blesa lamenta que a Catalunya la cultura és només pur oci, context que fa difícil 

sobreviure una sala escènica de menys de 200 butaques. “A Barcelona és molt 

complicat fer produccions i que siguin rendibles, mai surten els números. Ens veiem 

obligats a amortitzar produccions en 3 mesos, hem d’anar canviant programació molt 

sovint per tenir novetats i aconseguir així un 60% anual d’ocupació”. Anualment, el 

Versus Glòries teatre aixeca 4 produccions pròpies d’un valor entre 15.000 i 17.000 

euros remunerant als seus artistes. Quant als recursos humans, són només 2 socis 

treballadors i no es poden permetre tenir un equip definit i estable de premsa, so, llums 

o escenografia. Les subvencions només representen un 35% dels seus ingressos, la 

seva estratègia és una rotació molt alta d’espectacles, mantenir-se en una estructura 

de personal mínima i fer coproduccions. 

 
Per concloure, Blesa explica que la manca de coneixement de temes legals i 

laborals és enorme, i les escoles d’escèniques tampoc  ofereixen una bona formació 

en aquest sentit.  
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Diverses intervencions dels assistents remarquen aquesta necessitat de millorar la 

formació en les escoles professionals, com una altra via per dignificar la professió 

del creador.  

 

El president de l’AADPC intervé per exclamar que, segons ell, mana més la vocació 

que l’ofici. L’actor i l’actriu han de saber llegir contractes, però no són autònoms, són 

treballadors contractats. Casanovas insisteix en la necessitat de fer confluir les 

lluites de tots els agents del sector i  alhora treballar de manera individual la 

reclamació d’unes condicions dignes per part d’artistes, sales i companyies. Si 

s’ha de reclamar més finançament públic, el sector ha d’unificar la seva veu, fent una 

proposta ferma i clara entre els diferents agents que el conformen. 

 

L’actor recorda el poder del gremi actoral en altres països: el sindicat d’actors 

d’Argentina cobra el sou dels actors a la sala o productora. A França, el sindicat obliga 

i vigila que tothom compleixi uns estàndards.  

 

“La vocació ens guanya, però no hauríem de perdre la part de drets guanyats” afirma 

Àlex Casanovas. 

 
La jornada finalitza amb un ferm convenciment de moderador, participants i públic en 

la necessitat de no crear subgrups en la figura de l’artista. La finalitat és lluitar per 

unes relacions laborals i mercantils dignes. Si s’abordessin de manera conjunta moltes 

qüestions del col·lectiu  entre sindicats, companyies, sales, productores, es guanyaria 

molta força davant de les administracions. 
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ESCENARI 4. Dimarts 10 de desembre / 10-12h 
RE FORMULANT-NOS ! INICIATIVES PROFESSIONALS EN UN ENTORN 
CANVIANT  
 

Modera: Marta Domènech, gestora cultural de la cooperativa La Taula  

Participen: Daniela De Vecchi i Eloi Benet, creadora i directora i actor i fundador de 

LAMinimAL teatre; Lídia Linuesa, actriu, productora de Produccions Lazzigags SCP i 

directora de Lazzigags Escola d’arts escèniques; Meritxell Llanes, actriu, contacontes 

i productora de MeriYanes Produccions i PocaCosa Teatre i Quim Borrell, actor i 

monitor de teatre de del centre penitenciari Lledoners.  

 
Després d’una breu benvinguda d’Àlex Casanovas, president de l’AADPC, Marta 

Domènech comença la seva intervenció explicant el punt de partida de la ponència, 

l’entorn canviant al qual s’han d’enfrontar tots els professionals de les escèniques i 

l’audiovisual: un sistema marcat per retallades, amb pressupostos públics prorrogats, 

un increment vertiginós del nombre de persones en formació escènica alhora que el 

mercat es redueix, la manca de creixement de públic, els taps generacionals, etc. En 

paral·lel, i a causa d’això, ens trobem amb un entorn professional cada vegada més 

flexible, caracteritzat per la pluriocupació que ens porta a la reformulació de la 

professió de l’actor. 

 

Domènech afirma que la idea inicial d’aquesta taula era parlar de com els actors, 

actrius i directors s’han adaptat a aquest entorn canviant i han trobat noves formes per 

sobreviure. Però a la reunió prèvia que van mantenir els participants van creure 

fonamental iniciar la taula amb una denúncia de la precarietat del mercat i de 

l’entorn professional, tot i que a partir d’aquí van plantejar solucions i fórmules 

d’adaptació.  

 

La moderadora presenta els membres de la taula i els tres projectes que s’hi 

presentaran. Excusa la presència de Meritxell Yanes.  

 
Lídia Linuesa és actriu, productora de Produccions Lazzigags SCP i directora de 

Lazzigags Escola d’arts escèniques. Linuesa no va adaptar-se a un entorn canviant, 

sinó que ha anat construint la seva carrera a força de reorientar la seva vocació des 

d’un inici. Va estudiar magisteri, malgrat tot amb 27 anys va entrar a l’Institut del 

Teatre sense deixar de banda la seva activitat pedagògica. Va començar a fer càstings 

sense èxit i després va entrar en el departament de Sastreria del Liceu amb un 

contracte estable. En un moment d’esgotament, va a plantar-se per crear un projecte 

pedagògic propi. Es va autoocupar creant una productora pròpia amb la seva parella i 

les classes i els projectes de teatre per a nens es van anar consolidant. Finalment, 

veient els límits de la formació en teatre a les escoles, fa 3 anys va decidir crear el seu 

propi espai: Lazzigags, Escola d’arts escèniques. Avui dia ja han sortit dos actors 

professionals de la seva escola.  Linuesa conclou que la seva tria no va ser només 

perquè no li sortia feina d’actriu, sinó per la seva passió pel món pedagògic.  
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Daniela De Vecchi  és creadora i directora i Eloi Benet és actor. Ambdós són 

fundadors de LAMinimAL teatre i membres de El Col·lectiu de companyies de teatre 

independent, que reuneix més de 200 professionals que treballen en i per al 

creixement de les arts escèniques a Catalunya. Moltes d’elles, van néixer després de 

la crisi. 

 

Les estructures que conformen aquest col·lectiu tenen diversos orígens però la gran 

majoria neixen de projectes personals entre companys de professió, moguts per la 

necessitat de crear i d’autoocupar-se. Daniela De Vecchi explica que  LAMinimAL,  va 

començar com un laboratori de creació i recerca a la Sala Beckett, sense cap intenció 

de formalitzar-se. D’allà va néixer un espectacle. Va ser aleshores quan van necessitar 

constituir-se com a companyia. D’ençà que han intentat millorar les seves condicions, 

la seva estructura i la mida dels projectes, si abans anaven a taquilla ara no accepten 

qualsevol oferta. Són conscients que posant límits es redueixen exponencialment les 

possibilitats de treballar. No treballen sense que els intèrprets puguin cobrar o estar 

donats d’alta a la Seguretat Social. 

 

A LAMinimAL no creuen ‘haver fet màgia’ o haver proposat alternatives de treball, han 

decidit lluitar com a companyia artística que aconsegueix reconeixement i suport des 

de la creació artística. Avui dia, cap de les persones que conformen la companyia viu 

només d’aquesta i en paraules de Benet, ‘potser aquesta intenció no ha existit mai’.  

 

Eloi Benet declara que sí han hagut de reformular la companyia, quant a les tasques 

assumides per cadascú. Per necessitat, Benet ha fet moltes vegades de productor, 

perquè ‘la necessitat d’avançar i generar espectacles és superior’, encara que 

som conscients que qui millor fa les coses és qui les sap fer.  

 
Ara és el torn de Quim Borrell, actor i monitor de teatre del centre penitenciari 

Lledoners qui ve acompanyat per Jorge Echeverri, persona interna de la mateixa 

presó i membre del col·lectiu teatral d’aquesta.  

 

La història del ‘canvi’ de Borrell va ser per casualitat. Format com a actor a l’Institut del 

Teatre, va començar a treballar, tot i que aviat la discontinuïtat de la feina d’actor li va 

provocar angoixa. Una coneguda li va proposar enviar el seu currículum a Lledoners, 

on necessitaven monitors per fer tallers amb interns. Es va entrevistar amb el director 

del centre i, de cop i volta, amb 28 anys, es va trobar amb un contracte laboral estable 

a jornada completa i amb total llibertat per dissenyar el seu programa formatiu. 

Actualment, organitzen una mostra de teatre – de la qual ja porten 11 edicions i on 

col·labora anualment l’AADPC-, fan tallers amb actors i actrius, directors i dramaturgs, 

xerrades, etc. La finalitat de la feina de Borrell és intentar que la presó sigui ‘una mica 

centre cultural’. Per acabar Borrell confessa: ‘Jo vaig entrar buscant un sou i el teatre 

social no formava part de les meves expectatives’. 

 
Jorge Echeverri, habitualment encarregat de la part tècnica i d’il·luminació de les 

funcions teatrals a la presó, explica que a Lledoners viuen el teatre dins de la presó 
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d’una manera molt emotiva. “A banda de l’aprenentatge tècnic i interpretatiu, hem 

trobat un món que t’ensenya valors, com ara la feina en equip i el respecte, sense 

distinció de raça o de delictes”. Echeverri afirma que, en el seu cas, el teatre dins de la 

presó li ha canviat la vida, la seva manera de pensar. 

 

Marta Domènech llença als membres de la taula rodona la següent pregunta: On està 

el límit de reformular-se professionalment? Quan és reformulació que enriqueix o 

quan és pura expressió de precarietat?  

 

Lídia Linuesa de la productora i l’escola Lazzigags opina que tot parteix de la capacitat 

de resistència que tenim com a actors. Tot i que els camins professionals sempre 

comencen de la necessitat, ella ha pogut barrejar ambdues coses, la vocació i certa 

estabilitat professional.  

 

Eloi Benet de LAminimAL ho té molt clar, la vocació és el límit, tots fem i hem de fer 

activitats paral·leles a la mateixa interpretació, però no ens hauríem de desviar 

d’aquesta primera.  També està d’acord en el fet que la vocació interpretativa capacita 

a les persones per fer una gran varietat de feines.  

 

Per altra banda, per a Borrell, el límit està en la felicitat i en un mateix. Ell prefereix no 

viure treballant en 10 projectes alhora dels quals només un li satisfà. En canvi, la feina 

a la presó l’omple com a professional i com a persona.  

 

De Vecchi opta per no quedar-se en l’anècdota i es referma en pensar una postura 

comuna des del sector teatral. Acceptem que ens hem d’adaptar a tot o intentem dir –

no? Encara que les situacions professionals són molt variades, hem d’aprendre a dir 

no per crear espais de treball i realització professional. 

 

Borrell estiva que, davant la davallada de subvencions públiques les companyies estan 

vivint un retorn als inicis i al model de gestió de les companyies dels anys 70, com ara 

Dagoll Dagom o Els Joglars, qui al principi tenien estructures legals. 

 

La moderadora proposa una altra pregunta: ‘Creieu que aquest entorn canviant – i 

de vegades poc desitjable- es reflecteix en com estem formant els i les futures 

directores, actors i actrius? 

 

L’actor Quim Borrell aposta per la llibertat i creativitat de l’època formativa: ‘és l’únic 

moment en la carrera de l’actor on podrà experimentar i treballar un text en 

profunditat’. 

 

En canvi, L’actriu Lídia Linuesa creu que els estudiants de teatre haurien de rebre una 

formació més transversal, oberta a altres disciplines. ‘Les actrius joves han de saber 

que el teatre no és només pujar a dalt d’un escenari’. 
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Des de LAminimAL estan convençuts de què el debat s’ha de focalitzar en com el 

mercat podria absorbir més quantitat de llicenciats en teatre.  

 

Intervé la productora freelance Aina Juanet, qui proposa que es generin més 

instàncies que puguin permetre la creació, com les beques Desperta de la Nau 

Ivanow. Són beques de 2 mesos que amb una dotació econòmica, acompanyen a 

companyies joves en processos creatius alhora que recolzen la seva estructura.  

 

Demana la paraula Àlex Casanovas, qui també és pregunta si ‘ens reinventem 

perquè volem o perquè ens obliguen?’. Posa com a exemple que el Departament 

de Cultura ara puntuarà especialment els muntatges que estiguin plantejats amb 

material reciclat o reutilitzable. Moltes vegades les companyies es reinventen per 

poder accedir a una subvenció.  

 

Des de LaminimAL saben que han  d’associar-se i reclamar els drets de manera 

conjunta: plantar-se companyies, actors i actrius davant de totes les instàncies de 

l’administració per reclamar aquests drets mínims. ‘Hem d’utilitzar el sindicat i fer-lo 

fort’.  

 

De Vecchi explica que des de El Col·lectiu treballen perquè les joves companyies 

només acceptin anar a sala amb un repartiment del 70%-30% de la taquilla. La seva 

obsessió és dignificar cada vegada més parcel·les de la vida de l’actor. 

 

Durant el debat diverses persones han llençat el tema del públic com a eina 

fonamental per reflotar el sector. Cal un públic que reclami, que els muntatges generin 

un vincle amb l’espectador potencial, textos que els interpel·lin. Diverses veus –i les 

dades d’ADETCA- diuen que el públic en realitat no ha disminuït, però que s’ha 

d’ampliar la massa social que consumeix cultura, cada vegada més envellida.  Els 

assistents comparteixen l’opinió que el teatre i les arts escèniques requereixen cert 

esforç. 

 

Per la seva banda, Marta Domènech reclama la responsabilitat dels mitjans de 

comunicació en la difusió de les arts escèniques, que ‘ens donin espai’ és fonamental 

per captar aquest públic.   

 

El president de l’AADPC conclou que malauradament ‘el nostre és un sector 

professional que s’autoprecaritza i s’autoexplota, cosa que segurament, ens hauríem 

de fer mirar. Fem cultura perquè pensem que és necessària i millora la societat, 

l’avantatge nostre com a actors i actrius és que tenim vocació, però posem-nos 

límits.’  

 
 
Barcelona, 12 de desembre de 2019.  
Relatoria: Yolanda Jiménez  
  


