
 

 

QUO VADIS ARTS ESCÈNIQUES 

Estratègies per intensificar la capacitat transformadora de la cultura  

 

Taula rodona organitzada per l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya 

amb la col·laboració de la Fundació Romea 

 

A DEBAT: EL FUTUR DE LES ARTS ESCÈNIQUES EN EL NOSTRE PAÍS 

Les Arts Escèniques són les arts que millor defineixen la societat i les que millor l’expliquen i 

donen a conèixer una cultura pròpia a la resta de les societats. Una societat sense Arts 

Escèniques no existeix. Les nostres expliquen qui som i com som els habitants d’aquest indret 

particular de la Mediterrània. Expliquen quina és la nostra identitat com a poble.  L’accés dels 

ciutadans a la Cultura és un dret fonamental i essencial que fa que una societat sigui 

considerada desenvolupada. Les societats avançades destinen recursos econòmics per tal que 

les Arts Escèniques arribin a tothom.  

La crisi econòmica ha posat en evidència una sèrie de mancances en tot el sector. Aquesta 

evidència s’ha fet palesa ara, però les mancances són congènites i degudes a una manca de 

polítiques de fons eficaces i a un funcionament defectuós de tot el sector. 

A Catalunya, gràcies al tarannà voluntariós del sector, composat pels quatre pilars essencials, 

Artistes, Públic, Programadors Públics i Productors, s’havia “anat tirant”, amb més o menys 

SORT, abans de la crisi. Aquesta SORT feia que Artistes (Creadors i Companyies) poguessin 

optar a subvencions de les diferents administracions de l’Estat. O que Productores gaudissin 

d’ajuts i subvencions atorgades amb més o menys SORT. O que la mateixa SORT fes que un 

programador públic (Ajuntaments en gran majoria) tingués una dotació més o menys sucosa 

destinada a difondre ARTS ESCÈNIQUES entre els seus ciutadans (Públic). Tot un sector 

econòmic depenent de la SORT. Però s’ha acabat la SORT... 

Quin és el futur que ens espera? 

 



LA CONFIGURACIÓ DE LA TAULA RODONA: 

 

 Sr. Jordi Cabré (Director de Promoció i Cooperació Cultural de la Generalitat de 
Catalunya) 

 Sr. Francesc Escribano (Periodista, moderador de la taula) 

 Sr. Toni Albà (Actor) 

 Sra. Marijó Riba (Regidora de Cultura de Vilanova i la Geltrú) 

 Sra. Maria José Balañá (Gerent del Grup Balañá) 

 Sra. Lina Casanovas (Mecenes de la Fundació Romea) 
 

Presentarà els ponents de la taula, el President de l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya, el Sr. Joan Maria Gual. I clourà l’acte el director de la Fundació 

Romea, el Sr. Carles Canut. 

 

OBJECTIUS DE LA TAULA RODONA 

Oferir un debat obert a tots els agents del sector implicats, on es parlarà sobre el futur de les 

Arts Escèniques, explicant com aquestes s’articulen a través de quatre pilars: Artistes, 

Productors i Empreses Privades, Programadors i Institucions Públiques i com interactuen entre 

ells. Hi haurà un representant de cadascun d’aquests estaments per tal d’explicar de manera 

concisa i breu exposaran la situació actual del sector i la seva visió de futur. La taula és 

participativa i es vol que tots els agents tinguin veu, per aquest motiu hem volgut convidar 

especialment al debat a un representant del públic, tantes vegades obviat. 

 

DADES A TENIR EN COMPTE 

Una estadística realitzada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) amb 

les dades d'assistència als teatres de Barcelona indica que l'any 2011 els teatres de Barcelona 

van aconseguir un rècord històric d'assistència de públic al passar de 2.600.049 d'espectadors 

el 2010 a 2.816.283 el 2011.  

També hi ha hagut un increment de l'autoria catalana de les obres representades. Les obres 

d'autors catalans han passat de 474 el 2010 a 597 el 2011, un 26% més. 

El número de sales, també ha augmentat respecte l'any passat, de 51 sales l'any 2010, ara hi 

ha 57, un 12% més. Fet que ha marcat un augment d'espectadors, i com a conseqüència, un 

augment de la recaptació, de 62,3 milions del 2010 a 65,7 milions el passat any.  

El preu mig de les entrades s'ha reduït un 3,4% passant de 26,53 euros fa dos anys a 25,63 

euros el passat any. 

Ara be aquestes xifres que són una demostració que el ciutadà vol anar al teatre, s’enfronten 

amb la paradoxa de l'augment de l'IVA fins al 21%, una mesura que possiblement faci que 

aquest balanç positiu no pugui repetir-se en la temporada que acaba de començar.  



LES TAULES RODONES DE L’AADPC AMB COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ ROMEA 

El 2012 i el 2013 l’AADPC, conjuntament amb la Fundació Romea, durà a terme una sèrie de 

taules rodones on es debatran temes d’interès del món de les Arts Escèniques i Audiovisuals. 

Aquesta nova activitat té un doble objectiu: 

1- Que l'AADPC ajudi i promogui el debat dins i fora el sector i que convoqui en una acció comú 

a les diferents parts  implicades. A més, de treballar amb les conclusions extretes de cada taula 

per tal que reverteixin en el col · lectiu per a millorar la seva situació actual. 

2-Crear sinergies amb d’altres entitats del món de l’espectacle alhora de  generar riquesa 

cultural en aquests moment de manca de recursos.  

 

ELS PARTICIPANTS 

 
Sr. Jordi Cabré i Trias, Director de Promoció i Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya 
Advocat, escriptor i gestor cultural. Nascut a Barcelona el 1974, ha estat director del departament 
de producció a Manterola División Arte, i director de Loon Comunicació. Ha impulsat i redactat 
diversos projectes museogràfics per a Cromàtica i ha treballat com a assessor jurídic a l’Autoritat 
Portuària de Barcelona (2000-2008). També ha estat director del diari Elsingulardigital.cat (2006-
2008) i de la branca d’informatius de la xarxa de televisions locals Comunicàlia (2008-2009). Com 
a escriptor, ha publicat diverses novel·les: Postal de Krypton, La pregària del diable, Rubik a les 
palpentes, El virus de la tristesa, i Després de Laura.  
 
Francesc Escribano Escriptor, periodista i professor universitari. 
És professor associat de Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha 
desenvolupat el seu treball com a periodista en ràdio, premsa i, fonamentalment, a la televisió, 
treballant assíduament per a TV3, on va ingressar pocs mesos després de la posada en marxa. 
Va ser un dels membres de l'equip inicial del programa 30 minuts, en què va estar vuit anys. 
També va ser creador de diverses sèries com Ciutadans, Vides privades, Bellvitge Hospital i 
Veterinaris. El 2004 va ser nomenat director de Televisió de Catalunya (després de deixar 30 
minuts, Escribano havia estat responsable d'Actualitat i Nous Formats de TVC i, posteriorment, 
responsable de Programes). 
En la seva faceta d'escriptor ha elaborat dos llibres, un sobre el bisbe Pere Casaldàliga, 
«Descalç sobre terra vermella. Vida del bisbe Pere Casaldàliga », i un altre sobre l'últim pres 
polític executat per la dictadura franquista, Salvador Puig Antich,« Compte enrere: la història 
de Salvador Puig Antich ». 
 
Toni Albà Actor i Director 
Es forma a l'escola El Timbal, a l'Institut del Teatre de Barcelona i, finalment, a l'École 
Internátionale de Théâtre Jacques Lecoq de París. Els darrers anys, Toni Albà ha estat director 
i/o actor de més de 20 espectacles, de diverses companyies i de la seva pròpia.  A la televisió, 
ha treballat amb Emílio Aragón o Andreu Buenafuente. En els últims anys participa amb gran 
èxit als programes “Polònia” i “Crackòvia”, a TV3, on s’ha fet famoses les seves paròdies del 
Papa, el Rei, Mourinho, Sarkozy, Carod-Rovira o Dani Alves, entre d’altres.  En cinema ha 
treballat com a actor en algun llargmetratges entre els que “El Coronel Macià”, de Josep Mª 
Forn (2007); “Mortadelo & Filemon, misión: salvar la tierra”, de Miguel Bardem (2008) o “Mil 
cretins”, de Ventura Pons (2010), que s’estrenarà en breu.  
 



Marijó Riba Regidora de Cultura de Vilanova i la Geltrú 
Des dels anys vuitanta ha treballat en la gestió i la producció cultural, assumint diverses 
secretaries tècniques de festivals internacionals de música, del festival Trapezi de circ en les 
seves dues primeres edicions i és sòcia fundadora de l’empresa TALIA· Gestió Cultural des d’on 
ha treballat en la promoció i producció d’espectacles de teatre i música al costat d’artistes i 
autors , com Leonora Milà, Quim Lecina, Albert Mestres, Pep Munné, Salvador Brotons, Albert 
Guinovart, Carme Sansa... Actualment és regidora de cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Maria José Balaña Mombrú Gerent del Grup Balañá 
Empresària. Treballa al Grup Balañá des del 1989, grup empresarial familiar amb una dilatada 
trajectòria al sector de l’espectacle de Barcelona. Responsable de la implantació i direcció del 
departament de teatres: contractació companyies, producció local dels espectacles, disseny i 
desenvolupament campanyes de marketing, gestió interna dels locals, implantació i seguiment 
de la venda informatitzada, gestió d’esdeveniments,... 
 
Lina Casanovas i Esclusa, Associació d’espectadors Fundació Romea                               
Llicenciada en Història de l’Art. Llicenciada en Història d’Amèrica. Inspectora d’Educació del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i durant un període, Directora 
dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 
Entusiasta  de les arts escèniques, des de petita va assistir a alguna que altra representació a 
aquest teatre, però el seu lligam amb el Romea va reiniciar-se de manera seriosa i 
compromesa a partir del 1999 aplaudint la posada en escena de “La presa”. És Mecenes de 
Bronze de la Fundació Romea i espera poder seguir sent-ho durant molt més de temps. 
 
 
Carles Canut, Director de la Fundació Romea 
Actor des del 1963, ha treballat en un centenar d’estrenes i en més de 6.000 funcions. Actualment 
és el Director de la Fundació Romea per a les Arts Escèniques. El seu últim treball ha estat 
“Burundanga”, de Jordi Galceran (2012). Anteriorment venia dels projectes “Truca un inspector”, 
de J.B. Priestley (2011), pel qual està nominat al Premi Max 2012 com a millor actor de 
repartiment, i “La vida por delante” (2009-10) de Romain Gary, ambdues sota la direcció de Josep 
Maria Pou. Entre les obres en que ha participat destaquen les dirigides per Calixto Bieito: “Tirant 
lo Blanc”, adaptació de la novel·la de Joanot Martorell; “Plataforma”, adaptació de la novel·la de 
Michel Houllebecq, estrenat al Festival Internacional d’Edimburg el 2006 i pel qual va rebre el 
Premi Max 2008 com a millor actor de repartiment; “Peer Gynt”, d’Henrik Ibsen, estrenat al 
Festival de Bergen (Noruega) el maig del 2006; “El rei Lear” de William Shakespeare, estrenat al 
Festival Grec 2004; “La ópera de cuatro cuartos”, de Bertolt Brecht / Kurt Weill, espectacle 
inaugural del Festival Grec 2002; o “Macbeth”, espectacle estrenat al Teatre Romea el 2002 i al 
Barbican Theatre de Londres. 
 
 
Joan Maria Gual Director d’Escena i President de l’Associació d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya 
Doctor en Historia de l’Art per la Universitat de Barcelona. Director Artístic y Gerent del Teatre 
Regina de Barcelona. Director de l’Espai Escènic Municipal “Mercat de les Flors” de 
l’Ajuntament de Barcelona. Director del Festival Castell de Peralada. Membre del Consell 
d’Administració del Teatre Nacional de Catalunya. 
 
 
 
 



DATA I LOCALITZACIÓ  

Data: Dilluns 15 octubre, 19.00 h 

Lloc: Fundació Romea (C/Hospital 51, Barcelona) 

 

 

CONTACTE 

Clara Marquina 
Comunicació de l’AADPC 
comunicacio@aadpc.cat 
M. 647406050 
 
 
 
Organitza: 
 

 
Col·labora: 
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