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La Marató mostra 250 produccions en 2 dies 

PRESENTACIÓ D'UN APARADOR DE LES ARTS ESCÈNIQUES ON ACTUARAN 760
PROFESSIONALS

• La Ciutat del Teatre acollirà el festival demà i dissabte

JORDI SUBIRANA

Un any més, i ja en fa 21, la Ciutat del Teatre de Montjuïc acollirà demà i dissabte la Marató de
l'Espectacle, un aparador de les arts escèniques on es presentaran unes 250 produccions de teatre,
circ, dansa, vídeo, música, cine i arts plàstiques. Aquest any, en què actuaran 760 artistes de 17 països,
forma part del Fòrum Ciutat.

Dirigida des del 1983 per Arnau Vilardebó i Juan Eduardo López, la Marató és una mostra "oberta a tots
els llenguatges que, a més a més, busca fomentar la creació pròpia", diu López. Aquests són alguns
dels al.licients del festival juntament amb el fet que més que muntatges el que s'escenifica realment són
fragments d'obres que no superen mai els 10 minuts.

L'oferta arrencarà a les 20.30 hores i s'allargarà fins a la matinada. Els espectacles se succeiran en
diferents escenaris a la vegada. El principal és la Sala Maria Aurèlia Capmany del Mercat de les Flors,
tot i que també hi ha actuacions i performances al hall d'aquest teatre, i exposicions d'arts plàstiques i
fotografia a la segona planta.

Des del 2002 el Teatre Lliure col.labora amb la Marató, i ho fa acollint les propostes audiovisuals.
Majoritàriament es tracta de produccions experimentals: documentals, videocreació, ficció i curts que
giren al voltant de la multiculturalitat i el compromís social.

MENJAR I TALLERS
Com és tradicional, a la plaça de Margarida Xirgu, al costat del Mercat, s'hi instal.larà un mercat amb 37
parades de diferents col.lectius en què es podran degustar menjar i begudes exòtiques, jugar als tallers
de circ, fer-se un massatge o seguir les actuacions.

Entre la llarga llista de participants, López subratlla que creix el nombre de trapezistes i artistes
circenses en general (destaquen Lorrojo, Insomnibus, Loco Brusca i Papillon's Clown) i l'ús de la
tecnologia. El teatre, amb la dansa, és on figuren els professionals més coneguts: el showman Godoy,
el muntatge Shakespeare a cappella, els humoristes Los Modernos, les companyies de dansa Búbulus i
Taffanel i el coreògraf i ballarí Bebeto Cidra. A més, López destaca la presència de creadors aficionats,
de col.lectius d'immigrants i de representants de la cultura underground catalana. La Marató és un
certamen per a companyies sense possibilitats d'actuar i amb propostes creatives.
La companyia de dansa Taffanel, en un assaig.
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