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L’ÚLTIMA EDICIÓ DE LA MARATÓ DE L’ESPECTACLE DE BARCELONA

● El director artístic de la Ma-
rató de l’Espectacle, Juan
Eduardo López, ja va anunciar
l’any passat que la 25a seria
l’última edició. Amb l’anunci
es va comprometre a donar una
alternativa a les companyies per
donar-se a conèixer amb un nou
projecte. Aquesta iniciativa és
El far, «un element que il·lumi-
na on hi ha zones de perill», co-
menta el director de la Marató.
El far vol vincular arts escèni-
ques i immigració. López la-
menta que l’Ajuntament de
Barcelona –que fa anys que
ignora la demanda de major

col·laboració per sufragar la
Marató– no els hagi respost si
estan disposats a col·laborar en
aquest projecte: «Ho hem donat
a les institucions i ha quedat ai-
xí», deia empipat, la setmana
passada en una roda de premsa
on seia al costat el regidor de
Cultura Jordi Martí.

I què es proposa a El far? En-
tre altres projectes convidar
companyies catalanes que ela-
borin un espectacle en terres
d’immigrats. L’obra ajudaria a
entendre els familiars dels nou-
vinguts catalans quina és la rea-
litat a la terra d’acollida. Un cop

feta la residència, les company-
ies actuarien a Barcelona tant
per al col·lectiu d’immigrats
com per al públic en general.

Per a López, aquest viatge
permetria entendre millor la im-
migració i, d’altra banda, apor-
tar una vivència forta als crea-
dors, «que sovint no saben què
dir i es recreen només en les for-
mes». López, un argentí resi-
dent a Barcelona arribat just en
els anys de la transició –«dec
ser l’últim immigrat que va arri-
bar amb baguls»–, opina que
Barcelona ha de fer seus els
nous veïns, així com París, Lon-

dres i Brussel·les s’apropia dels
artistes que es traslladen a les
seves ciutats. Un exemple és
Rafael Bonachela, que avui té
un reputat prestigi internacional
gràcies al suport que ha rebut a
Londres, i que, tot just ara, i grà-
cies a la labor de recuperar ba-
llarins del Mercat de les Flors,
se’l coneix a Catalunya.

Juan Eduardo López s’excla-
ma que mentre a Itàlia i França
s’estudia i analitza la fórmula
de la Marató en postgraus, a Ca-
talunya passa desapercebuda, ja
que els que «imparteixen les
classes són funcionaris» i es

desmarquen d’ensenyar models
de política cultural social.

Martí no va fer cap referència
sobre el projecte d’El far. No-
més va insinuar la possibilitat
que els activistes López i Arnau
Vilardebò s’impliquessin en els
projectes de fàbriques de crea-
ció. López ja assegura que no
vol renunciar a manifestacions
de i per a la gent del carrer.
L’oficina de la Marató mantin-
drà el projecte Dies de dansa
–que ja han exportat a 30 ciutats
del món– i la iniciativa plàstica
Interferències, que l’Icub pro-
grama dins del Grec.

El projecte artístic «El far», a les fosques

Avui i demà des de les nou
del vespre i fins a la mati-
nada, unes 150 compa-
nyies i artistes tant nacio-
nals com internacionals
presentaran tastos dels
seus espectacles, de deu
minuts. Serà a la plaça
Margarida Xirgu fins a la
una de la matinada i al
Mercat de les Flors, (fins a
les tres). Aquest any, a més
de ser la tradicional plata-
forma d’artistes nous tam-
bé hi haurà companyies
convidades professionals
que volen retre homenatge
a la Marató intervenint-hi.
Hi ha autors com Eduard
Fernández que rememora-
rà la seva aparició fa dèca-
des. Altres com Cesc Ge-
labert hi intervé per primer
cop. El director artístic de
la Marató, Juan Eduardo
López, celebra que es tan-
qui amb «una edició de lu-
xe». Entre els convidats,
Joan Font de Comediants i
els actors del Tricicle que
hi passaran i, sense tenir
un espai reservat poden
actuar en qualsevol esce-
nari en qualsevol moment.

Si als primers anys, la
Marató era una cita indis-
pensable per al sector tea-
tral (va passar del Casal de
Transformadors, a les Cot-
xeres de Sants i, des del
1988, al Mercat), arran de
la professionalització dels
diferents àmbits teatrals,
la iniciativa ha continuat
atraient una gran quantitat
de públic jove, teatralment
verge i que entenia la tro-
bada com una festa cultu-

ral. Sergi Mateu, actor i vi-
cepresident d’Aisge (l’as-
sociació que gestiona els
drets de propietat intel·lec-
tual dels intèrprets) defi-
neix la Marató com un dels
projectes «que ha dinamit-
zat més la vida cultural de
la ciutat». Per Fernández,
la Marató té un punt de
nostàlgia i recorda que era
un privilegi perquè dona-
ven plena llibertat a mos-

trar el que fos davant d’un
públic.

Arnau Vilardebò, un
dels impulsors de la Mara-
tó, aclareix que cada edi-
ció s’ha anat seleccionant
més (creix la llista de can-
didats) però val com una
radiografia de la creativi-
tat del moment. A més
dels criteris artístics, tam-
bé compta el grau de vo-
luntat de les companyies a

ser-hi, a existir en un poble
de vida cultural molt curta.
Vilardebò es pregunta on
es podrà veure aquests ar-
tistes un cop morta la Ma-
rató.

Ferran Mascarell, exre-
gidor i exconseller de Cul-
tura, comentava fa uns
dies la paradoxa de veure
com tanca una iniciativa
«d’esperit àcrata» que de-
mostra un signe d’intel·li-

gència abans que decaigui
la iniciativa, però que dei-
xa peces pel camí. Per
Mascarell, el consol és que
els seus impulsors «conti-
nuareu sent activistes cul-
turals». El regidor de Cul-
tura Jordi Martí aposta
perquè l’espai que deixa la
Marató el cobreixin les no-
ves fàbriques de creació, el
projecte estel·lar de la re-
gidoria per aquest mandat.

La Marató penja les vambes
La tradicional festa al Mercat de les Flors, en què es mostraven tastos de circ, dansa i teatre, s’acomiada després de 25 anys

● La feina més difícil d’un artista és trobar
el moment per retirar-se de l’escena amb
dignitat. La Marató de l’Espectacle ha op-
tat per penjar les vambes en un moment
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que molts aprofiten per fer llibres comme-
moratius: els 25 anys. Avui i demà es fan
les que seran, presumiblement, les últimes
jornades maratonianes de teatre, dansa,
circ i música de Barcelona. La funció histò-

rica de la Marató és innegable: molts actors
van debutar fent petits tastos del seu treball
i avui figuren com a protagonistes al cine-
ma i al teatre. Un exemple? Eduard Fernán-
dez. A més de la plataforma d’actors, la

Marató també ha estat una oportunitat per
trobar grates sorpreses: el director de cine-
ma José Luís Guerín n’és un dels assidus,
que ara no s’acontenta amb les excuses que
es dóna per plegar.
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