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Catalunya s’endú un premi 
a Praga per l’escenografia 

que molesta el ministeri 

ESCENOGRAFIA

La instal·lació Prospective Actions (Catalunya 2004-
2018) va guanyar dimarts el premi a la millor ins-
tal·lació en la secció principal de la Quadriennal d’Es-
cenografia de Praga, la de Països i Regions. Es trac-
ta d’un projecte que des que va ser presentat va ai-
xecar polseguera perquè hi apareixen imatges de 
les càrregues de l’1-O, entre altres conflictes socials 
recents, com el desallotjament de Can Vies i les ma-
nifestacions amb motiu de la sentència de la Mana-
da. Arran del ressò que va tenir als mitjans, el mi-
nisteri de Cultura espanyol es va mostrar molest per 
la “tergiversació de la realitat” sobre el referèndum 
de l’1-O, segons va dir el ministre José Guirao. Des de 
la delegació catalana es van sorprendre per aques-
ta resposta oficial sense haver vist ni tan sols la ins-
tal·lació. “No volíem reivindicar res ni generar con-
flicte –afirma Bibiana Puidefàbregas, comissària de 
la delegació catalana juntament amb Marta Rafa, 
que, com ella, representa l’Institut del Teatre–. A tra-
vés d’una proposta artística s’obren certs interro-
gants i qüestions de reflexió artística i social. Això 
pot incomodar els uns o els altres, però no ens espe-
ràvem aquest ressò”. A més, assegura que la relació 
professional amb la delegació espanyola ha sigut 
excel·lent. L’Institut del Teatre ha estat present a la 
principal cita mundial de l’àmbit escènic des del 
1987, primer representant l’Estat, després junta-
ment amb la delegació espanyola i en les dues últi-
mes edicions de manera independent, en col·labo-
ració amb l’Institut Ramon Llull.  

Prospective Actions és obra de les escenògrafes 
Laura Clos Closca i Xesca Salvà i els dramaturgs Marc 
Villanueva i Pau Masaló, quatre graduats de l’Insti-
tut. Les comissàries van ser les que van triar aquest 
equip transversal i els van demanar un projecte in-
teractiu, que cridés a la participació, davant la difi-
cultat de muntar una escenografia sense cap acció 
en directe. Ells van idear una mena de tauler de joc 
amb tres capes de lectura: s’hi veuen sis conflictes 
urbans que van tenir lloc entre el 2004 i el 2018 a Ca-
talunya (també hi ha l’ocupació de la catedral de Bar-
celona per part d’immigrants sense papers i la del 
Banc Expropiat); hi ha entrevistes i reflexions amb 
sis escenògrafs catalans veterans que parlen sobre 
la relació entre l’art i l’espai públic  (de Paco Azorín 
a Max Glaenzel); i, finalment, l’espectador és qui pot 
intervenir jugant amb aquest paisatge. Puidefàbre-
gas assegura que la reacció del públic internacio-
nal davant el projecte ha sigut entusiasta. El jurat de 
la Quadriennal va premiar-lo per ser una escenogra-
fia de “sabotatge, acció política, revolució i protes-
ta”, i alhora va destacar que l’obra examina des de 
molts punts de vista la relació entre disseny i demo-
cràcia. “Hem volgut ressaltar la defensa de la lliber-
tat d’expressió posant l’art al centre del discurs”, 
conclou Puigdefàbregas sobre el conjunt de la par-
ticipació catalana a Praga.e
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La instal·lació guanyadora és un tauler de joc on es 
veuen imatges de conflictes com l’1-O. IRL

El PEN estudia ara si posa una 
denúncia a la seva expresidenta

2009, 118.000; el 2010, 73.500; el 
2011, 69.000; el 2012, 46.400; el 
2013, 37.800, i el 2014, 34.000. Pel 
que fa al període del 2001 al 2006, no 
s’han trobat els llibres de comptabi-
litat. En total, la xifra de pagaments 
a Arenas puja a 657.374 euros. Si se’n 
resta la quantitat que va reconèixer 
la junta en concepte de tasques de 
secretaria i la que es podria comp-
tabilitzar en concepte de comissió 
de serveis (Arenas s’hauria autoatri-
buït un sou de 3.000 euros mensuals 
per haver agafat una excedència al 
departament d’Ensenyament), s’ar-
riba a la xifra de 373.000 euros, que 
és el que ara es reclama a Arenas que 
rescabali a l’entitat.  

Un salari decidit unilateralment 

Segons Gregori, no consta cap docu-
ment que estableixi que Carme Are-
nas hagués de ser retribuïda com a 
presidenta, un càrrec que els esta-
tuts estipulen honorífic. En canvi, 
han trobat un document ja del 15 de 
desembre del 2001 en què consta 
l’aprovació del pagament a Arenas 
de 600 euros mensuals en concepte 
de “tasques de secretaria”. Jaume 
Subirana va dir que en cap cas s’ha 
posat en dubte la feina d’Arenas al 
capdavant de l’entitat: “Ha treba-
llat en plena satisfacció durant els 
16 anys que ha estat aquí, però el 
sou que es va autoatribuir sense 
contrastar-ho amb la junta no dei-
xa de ser elevat pel que és el món de 
la cultura. Potser ella ho conside-
ra just, però no ha estat en cap mo-
ment aprovat per la junta ni està 
consignat als llibres”. 

El pròxim pas? Gregori va apun-
tar que estan oberts a negociar 
abans d’emprendre mesures judici-
als, cosa que fins ara no ha sigut pos-

sible –assegura–, però els satisfà ha-
ver rebut el suport massiu dels socis 
per poder recórrer, “si escau”, a l’ac-
ció de responsabilitat. 

Una “altra manera de fer” 

Carme Arenas, per la seva banda, la-
menta que en l’assemblea de di-
marts amb prou feines li van deixar 
temps per explicar-se als socis, i va 
justificar-se dient que durant 17 
anys va estar signant talons per co-
brir diferents partides: “S’haurà de 
demostrar que me’ls he embutxacat 
jo, que estic de lloguer!” I va afegir: 
“Tot plegat fa riure o plorar, no ho 
sé. Palau i Fabre ja va marxar així”, 
va dir en referència a una divergèn-
cia, tot i que aquell cas, el 1978, va 
ser per una qüestió lingüística.   

Respecte al tema de la signatura 
única dels comptes de l’entitat, que 
li recrimina l’actual junta, argüeix 
que no va anar al banc per canviar el 
sistema, sinó que el 2010 es podia 
signar de manera indistinta i el banc 
no li va indicar cap canvi. “Assumei-
xo que he pres tots els riscos, tot es 
basava en la confiança, però sempre 
he lluitat per la dignitat dels sous de 
tothom, ja que dedicant només un 
15% a l’estructura no pots pagar 
sous, i ara no entenc aquest linxa-
ment: no em sento culpable”, diu a 
l’ARA.  

Sobre la manca de transparència 
que li recrimina l’actual junta, Are-
nas diu: “En aquell moment els cri-
teris eren uns altres i les coses es fe-
ien d’una altra manera. S’hauria de 
veure com han funcionat les nostres 
entitats culturals per poder sobre-
viure i tirar endavant”. En tot cas, 
sosté que “els pagaments no es feien 
d’amagat” i que el PEN no ha tingut 
cap “forat” en el seu mandat.e

Carme Arenas assumeix que va “córrer riscos” pel bé de l’entitat

L’actual presidenta del PEN Català, Àngels Gregori, al centre, en la roda de premsa que van oferir ahir. ACN
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Amb 169 vots a favor, 24 en contra 
i 5 en blanc, la junta del PEN Cata-
là té carta blanca per tirar endavant 
una demanda judicial contra Carme 
Arenas, a qui acusen d’haver-se em-
butxacat fins a 657.374 euros du-
rant els setze anys que va estar vin-
culada a l’entitat, primer com a se-
cretària general (2002-2010) i des-
prés com a presidenta (2010-2018). 
Així ho van decidir dimarts al vespre 
en una crispada assemblea extraor-
dinària celebrada al Col·legi de Pe-
riodistes en què defensors i detrac-
tors d’Arenas es van enfrontar de 
valent. Ahir, en roda de premsa, l’ac-
tual presidenta, Àngels Gregori; el 
vicepresident, Jaume Subirana, i la 
secretària general, Gemma Rodrí-
guez, van aportar alguns detalls so-
bre la investigació que van engegar 
l’octubre passat, després de detec-
tar algunes irregularitats en els 
comptes el juny passat.  

L’informe jurídic i econòmic dels 
comptes del PEN Català s’ha centrat 
primer en el període que va del 2015 
al 2018 perquè són els anys que no 
han prescrit, i ha revelat que hi va 
haver diversos pagaments a l’expre-
sidenta suposadament irregulars: 
45.300 euros el 2015, 48.700 el 2016, 
41.300 el 2017 i 4.500 el 2018. “S’ha-
vien cobrat en xecs en quantitats in-
feriors a mil euros en concepte de di-
recció i coordinació del PEN a les 
quals no s’havia practicat les corres-
ponents retencions fiscals”, va sub-
ratllar Gregori. Del període anteri-
or, 2007-2015, l’informe assenyala 
que Arenas va cobrar: el 2007, 
75.000 euros; el 2008, 70.000; el 
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