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Catalunya desembarca al Festival d'Edimburg

La Fura dels Baus presenta al festival britànic el seu controvertit espectacle eròtic 'XXX'

Conxa Rodríguez. CORRESPONSAL LONDRES

Cinc companyies catalanes participen aquest any al Festival d'Edimburg. 
Dues companyies al Festival Fringe o Alternatiu i tres companyies al Festival Oficial fan de Catalunya el
país més ben representat. Cada any algun espectacle català arriba als carrers, el castell o els teatres
d'Edimburg, però aquest any la participació és més que notable. En el programa alternatiu hi ha el grup
de percussió Camut Band amb l'espectacle La vida és ritme, que actuaran del dia 6 al 23 d'agost. El
grup no pot arribar a Escòcia amb més bona propaganda, atès que els mitjans britànics els van elogiar
incondicionalment arran de la seva actuació a Londres. "S'ha de veure per creure-ho", deia el
conservador Evenning News, mentre que el progressista The Independent creia que "paga la pena una
lluita per una entrada".

La companyia que també arriba a Edimburg havent estat a Londres és La Fura dels Baus amb
l'espectacle XXX, però en aquest cas el bagatge promocional no és el mateix que La vida és ritme
perquè el muntatge de La Fura va provocar polèmica i controvèrsia al teatre de Londres, teòricament,
acostumat a veure de tot. Dintre del festival Fringe, l'espectacle XXX romandrà del dia 4 al 14 d'agost al
Pleasance Theatre, on, potser, el públic que acudeixi al festival no s'escandalitzarà com van fer-ho
alguns comentaristes del mitjans de comunicació de Londres. La Fura i el públic britànic tenen una
relació de vol i dol.
En el programa oficial del festival, qui passarà força dies a Edimburg serà el grup de dansa
contemporània Gelabert Azzopardi, que els dies 20 i 21 d'agost presenten Els peus d'Artur a la sala
Dancebase, i el 23 i 24 d'agost a l'Edinburgh Playhouse presenten Vénen regant flors de l'Havana a
Morón. El dia primer de setembre Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi se someten al diàleg i la conversa
amb el públic del Festival en el cicle de xerrades A Conversation, que porta artistes de diferents gèneres
a parlar de la seva feina amb el públic. Els dies 2 i 3 de setembre el grup de dansa contemporània
interpretarà Ullada, tancant així el triangle d'espectacles i la xerrada que presenten aquest any a
Edimburg.
Els que ja comencen a ser habituals a la ciutat escocesa són el compositor Carles Santos, que aquest
any porta El compositor, la cantant, el cuiner i la pecadora del dia 27 al 30 d'agost en un dels principals
teatres de la ciutat, el King's Theatre, i Calixt Bieito, que també repeteix presència. De fet, aquest any
porta dos muntatges molt diferents. Amb la companyia Hannover State Opera, Bieito fara Il Trovatore el
dia 23 d'agost. Del dia 16 al 24 d'agost la companyia del Teatre Romea de Barcelona, també sota la
direcció de Bieito, amb la Birmingham Repertory, posarà en escena La Celestina, al King's Theatre.

XXX viatja aquest any a Edimburg
Xavier Carrion
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