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ESCENA

Unes  jornades  debaten  els
canvis  en cl  mén  artstic
FûUP viNF:Ai.  

UNA JORNADA PER DEBATRE LA CREACIÔ ARTISTICA

ILioc     Teatre Romea (acte inaugural)
-                 CERC (sessions)                    

Teatre Principal (jornada de cloenda)       _

Ternes     El discurs marginal en l’espectacle, la
               formacio de l’artista, la cultura de
               I’espectacle a Catalunya i  la
coordinacio  de les politiques

LuPao7oicnPwvinentsdecatL

I  Organitzadors     Associacio d’Actors t Directors
ofessionalsdecatalunya

Les principals caracteristiques de ia conferència. Fins diurnenge, os dobatran els ternes de I’espectacle actuel

S’LViA RODRIGUEZ
Manresa

Avui  s’obre a Barcelona  la  la
Conferència  de Creadors de  l’Es
pectacle  en Viu amb lavoluntat
que  tots els professionals de! sec
tor  tinguin una  visié global de  la
transformaciô  que  s’està  pro
duint  en e! mén escènic i, conjun
tament,  tôts  els  professionals
implicats  puguin debatre  les pro-
postes  de futur per a l’espectacle.
La  manresana  Fina  Sitjes  —cap
de  comunjcacjé  de  la  Societat
General  d’Autors  Espanyols
(SGAE)—  moderarà  una  de  les
ponències,  concretament  la que
exposaran  E. Miralles, J. Molas i
A.  Fort, dissabte vinent a !‘entorn
del  tema Gestiô cultural:  difusiô,
programa.

La  la  Conferèncja  de  Crea
dors  de  l’Espectac!e  en Viii neix

al  si de  l’Associaciô  d’Actors  i
Directors  Prôfessionals  de Cata
lunya  j amb  e!  desig  de  poder
debatre  els ternes que  elstoquen
més  directament  en  l’actualitat.
Aixi,  la conferència no s’ha cons
tret  ûnicament  al  teatre,  sinô
que  s’ha volgut  obrir  un ventali
amplfssim  en el qual tenen  cabu
da  tôta mena d’expressions artis
tiques.  Aixi,  tant  l’Associacid de
Ballarins  j Coreôgrafs  Professio
nais  de  Cata!unya com l’Associa
ciô  de  Cantants  i Intèrprets  en
Llengua  Catalana  es van afegir a
la  iniciativa  j van col.laborar  a
l’hora  de  treure  a  la  llum  els
ternes  més punyents de  cada sec
tor  professionaL

Amb  tot,  els ternes  se centren
en  tres  g  ans. àrees: la infrastruc
tura,  la producciô  i la distribuciô.
A  partir  d’aqui s’aniran desenvo

lupant  els aspectes  concrets  que
es  debatin:  la formacié  artfstica,
les  escoles d’art,  l’ensenyarnent
artfstic  a l’escola, el marc juridi
co-laboral,  la protecciô de  la cul
tura  nacional,  la Llei  de  la Pro
pietat  Intel.lectual  i  els  nous
autors,  per exemple.

La  la  Conferència  de  Crea
dors  de  l’Espectacle  en  Viu  es
farà  en  tres  espais  diferents.

L’acte  inaugural  es durà  a terme
al  teatre  Romea,  mentre  que  les
sessions  acadèrniques  seran  al
Centre  d’Estudis i Recursos  Cul
turals  (Montalegre, 5). La cloen
da  tindrà  lioc al teatre  Principal
(rambla  de Santa  Mônica, 27).

La  conferència  de  Maurizio
Scaparro,  La perennitat  de l’art
effmer,  obrirà  avui  a  les  11 del
mati  la conferència. A les 4 de la
tarda  tindrà  lioc  la primera  de
les  ponències,  Espectacle:  podér
i  llibertat.  Discurs  hegemônic  i
discursos  marginals,  a càrrec  de
Joan  Francesc  Mira. Seguirà  La
formacié  de l’artista,  per  Cesc
Gelabert,  Marina Rossell i Josep
M.  Flotats. Divendres  es debatrà
La  cultura de l’espectacle a Cata
hunya, per Enric Gallén;  L’espec
tacle  en  viu:  els  reptes,  per
Ferran  Mascarell;  Coordinacié

de  politiques  culturals.  Una uto
pia?,  per  Xavier  Bru  de  Sala;
Planificacid  territorial,  per Fran
cesc  Vila,  i Produccié.  Formes
de  Producciô.  Financiacié,  per
Jaurne  Melendres.  Dissabte  es
tractarà  sobre  Gestid  cultural:
difusi6,  programa,  per  E. Mira-
11es, J.  Molas  i A. Fort;  Promo
ciÔ,pub!icitat.  E! p(iblic:  grups
d’edat,  grups  socials.  Associa
cions  d’espectadors,  pêr  Joan
Estruch  i, finalment, Planificacié
del  sector  i estratègies  de futur,
per  Ricard Salvat. La jornada  de
diumenge  es destinarà  a les con
clusions  finals. A les  10 del mati,
Jaume  Comas  donarà  pas  al
debat  general  de totes  les jorna
des.  A les 12 del migdia es faran
pi3bliques les resohucions finals i
ales  14 h tindrà  lloc la cloenda.

la  exposicié del
taller  dcl
Cercle Artstic

Ahir  es va  inaugurar  a la casa
L!uvià  la primera  exposici6  dels
treballs  fets  al taller  de plàstica
del  Cercle Artistic de Manresa. A
l’exposiciô  es podran  veure  unes
70 obres —pintura i alguna escul
tura—  pertanyents  a la trentena
de  participants  al taller,  encetat
ara  fa un any i escaig, j una  obra
de  cada  cap  de  taller,  entre  els
quals  hi ha  Vila  Closes,  Millân,
Sa!lent,  Masseg(i, etc. L’horari de
visita  és de  7 a 9 del vespre i l’ex
posici6  rornandrà  oberta  fins  al
15 de novembre.

OPIN1Ô

La  creaciô escènica delfutur
actuai  del  sector  culturai  en
general  (del môn de i’especta
de  en particular  sén  supàsits
deis  quais parteix la conferèn
cia,  amb  i’intent  d’aportar,
sinô  solucions, pistes.

E1repte  de  la conferència
râu  a saber  conjuminar  l’apa
rent  contradicci6  de  néixer
envoltada  pel  consens  —e!
plantejament  de  l’organitza
cié  ha  estat  del  tot  pactat
entre  professionais,  entitats  j
institucions—  i la  necessjtat
d’artjcular  piiblicament  les
crftiques  necessàries  que  per
metin  tancar-la  amb  la satis
faccié  de  que  hagi  estat  t’itil.
En  temps  de crjsj  sovintegen
els  parèntesis  reflexius.  Cal
esperar  que  el parèntesis  que
s’obre  amb aquesta  conferèn
cia,  aporti  solucions positives.

Fina  Sitjes

Avui  s’obre  a Barcelona  la
primera  conferència  de  crea
dors  de  l’espectacle en directe,
una  unicjativa  sorgida  del
mateix  sector  professional,
que  compta  amb el suport  de
totes  les institucions.

L’objectiu  de la conferència
és  fer  una  diagnosi  del  sector
per  intentar  articular  millors
estratègies  de futur  que bene
ficjïn  tot  e! col.lectiu  de l’es
pectacle  j, en conseqtiència, la
societat  en general, mitjançant
l’adequacié  entre  elsagents
culturals  j el piblic:  efectuar
una  anàlisj de! sector, esbrinar
alternatives  i cercar  solucions,
treballant  conjuntament  els
creadors  i els professionals  de
l’espectacle,  les  administra
cions  pûbliques  i les associa
cions  j entitats professionals.

La  crisi  econèmica  que  ha
comportat  e! qflestionament
de  tota la inversjé cultural  —la
cultura  sempre  ha  estat  l’es
glaô  més dèbjl de  la cadena—,
la  competència que per al môn
de  l’espectacle representen  les
televjsions  —malgrat la quali
tat  mitjana dels productes tele
vjsjus  és molt baixa,  els mndexs
d’audiència  no davallen—  i la
desorientacjé  estratègica

La  la  Conferència  de
Creadors  de

i’Espectacle  en Vin
s’obre  avui amb

participaciô  d’aqu

Fi  concurs de pintura de
Muraja té guanyadors

El  dinovè concurs  de pintu
ra  ràpida  del pôble de  Mura ja
té  els  guanyadôrs  d’aquesta
edicié.  En  la  categoria  d’a
dults,  el primer  premi,  dotat
arnb  70.000  pessetes,  ha
correspost  a  Cristina Penedès.
El  segon, amb 60.000 pessetes,
ha  estat per a Antoni Romero.
JoanRozas  ha estat  el tercer
premiat  amb 50.000 pessetes  i
les  40.000 pessetes  del  quart
premi  han  correspost  a Joan
Ferré.

En  la categoria infantil, de O
a  14 anys, el  primer  premi  ha

estat  per  a  Ariadna  Coll;  e!
segon,  per a Davinia Descais;
e!  tercer,  per  a  Iris  Soler,  j
també  hi ha  hagut  un accèssit
per  a Jôsep  Soler.  El jurat  è!
formaven  Mercè  Casanovas,
ilicenciada  en  Belles  Arts;
Albert  Novellôn,  director  de
l’Escola  d’Arts  Aplicades;
Roc  Alabern,  pintor;  Jordi
Ba!lester,  aquarel.lista,  i
Josep  Giralt, president  de l’A
CEA,  que  van  fer  pt’iblic el
veredicte  al local  del  centre
civic  La Fàbrica,  de  I’Ajunta
ment  de Mura.

Casa Liuvià. Exposiciô deis treballs del taller organitzat pel Cercle Artistic


