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● La ballarina de la Bath-
seva Dance Company Da-
nielle Agami és una de les
vint persones del món que
dominen la tècnica de dan-
sa Gaga (creada pel seu
mestre i coreògraf Ohad
Naharin). Aquesta tècnica
té capacitats curatives per
a persones malaltes o es-
portistes d’elit, i permet
entrar en plena comunió
amb el cos coneixent les

capacitats de cada centí-
metre del cos. Agami deia
ahir, irònica, que el seu
somni és retirar-se fent
«sessions de Gaga a Mes-
si». Batsheva Dance Com-
pany presenta des d’avui i
fins diumenge (dissabte
fan sessió de tarda a més
de vespre) al Mercat de les
Flors el treball Mamootot
(Mamut). Es tracta d’un
treball plantejat per tenir el
públic molt aprop, envol-

tant-lo, i que busca una
connexió amb els especta-
dors. Agami reconeixia
que aquesta tècnica els ha
distanciat de la clàssica
(«deu fer un any que no en
fem») i de la tècnica de
Marta Graham, fundadora
de la companyia («en vaig
aprendre a l’escola, ara
deu fer 15 anys»). Batshe-
va Dance Company és un
grup israelià que fa unes
100 funcions l’any per tot

el món. Paral·lelament hi
ha la Batsheva Ensemble,
una companyia júnior que
promociona la dansa a les
escoles, fent adaptacions
dels títols de la companyia
titular o bé creacions prò-
pies. Agami matisa que la
tècnica Gaga és allibera-
dora. El coreògraf dóna les
instruccions, el que hem
de sentir, però el movi-
ment del cos és creació de
cadascú.

Danielle Agami: «Voldria retirar-me
fent sessions de Gaga a Messi»

J.B. / Barcelona

● El Departament de Cul-
tura de la Generalitat apos-
ta decididament per la des-
centralització cultural en
temps de crisi econòmica.
Ho fa gràcies a les ajudes a
les programacions esta-
bles dels municipis i tam-
bé, des de fa uns anys, a la
promoció de les gires d’es-
pectacles i exposicions.
Aquest 2010, la xifra
d’aquestes dues partides
puja als 5,5 milions, mig
milió d’euros més que en
el 2009. L’important in-
crement del 9,2% ha de ga-
rantir que es mantinguin,
en un any en què encara
s’entreveu que hi haurà
crisi per estona, les pro-
gramacions escèniques.
L’any passat va caure un
7% la contractació, segons
Cultura.

El 2009 es va ajudar que
es programessin fins 3.250
activitats, «una desena
diària», deia satisfeta ahir
la directora general de
Promoció Cultural, Anna
Falguera. La baixa del 7%
respecte del 2008 «ens pot
deixar prou satisfets».
Com que les aportacions
municipals a les progra-
macions han anat a la bai-
xa, la partida de Promoció
Cultural ha augmentat.
Cultura en Gira, al 2005,
va propiciar 550 activitats.
Al 2009, la xifra va pujar
fins a les 1.086. Aquest és
un pla de xoc que com a tal
és extraordinari. La pers-
pectiva és que en els prò-
xims exercicis les altres
administracions recuperin
el seu percentatge de com-

promís.
El mig milió d’euros

d’increment es reparteix
en 400.000 euros per pro-
mocionar la programació
estable, i 100.000 més per
al segon semestre de Cul-
tura en Gira. La subvenció
de la Generalitat mai no
supera el 50%. Tampoc es
vol obrir el ventall del ca-
tàleg excessivament: inte-
ressa que les produccions
més excel·lents tinguin
l’opció d’una gira densa
per rendibilitzar-la.

De les 546 actuacions
previstes en aquest primer
semestre, 305 són de teatre
(22 produccions), 146 de
música (22), 45 de dansa
(10) i 50 de circ (7). Un
marit ideal és el muntatge
escènic d’adults amb més
funcions (34). En la pro-
gramació familiar, destaca
En Joan sense por, d’Egos
Teatre (35 actuacions).
Quimi Portet farà 18 actua-
cions, mentre que el pro-
jecte de La Bressola (Fem
sonar les musiquetes) tin-
drà 20 concerts. Pel que fa
al circ, Las Gallegas té con-
tractades 16 funcions. Cul-
tura en Gira s’obre a tots els
territoris de parla catalana.
Andorra s’hi podria sumar.
Quan l’actuació és fora de
Catalunya la partida d’aju-
da baixa notablement.

El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras,
insisteix que el públic no
s’ha desentès de l’actuació
en directe. Per l’actor Lluís
Soler, la crisi ha forçat
acords entre grups i progra-
madors.

Cultura gasta 500.000
euros més per mantenir

l’oferta cultural dels
municipis en temps de crisi

JORDI BORDES / Barcelona

● El president de l’associació d’empresaris de tea-
tre de Catalunya, Daniel Martínez, que també ho és
de l’entitat estatal, va argumentar la situació que vi-
uen les productores i companyies arreu de l’Estat
espanyol: «D’absolut pànic.» I és que totes les co-
munitats autònomes han reduït dràsticament la pro-
moció a les gires. Per aquest motiu, el 2010 es pre-
veu molt negre. En aquest sentit, Martínez va cele-
brar ahir que el Departament de Cultura hagi entès
la necessitat de reforçar aquesta política: «Quan els
ho deia als col·legues de l’Estat em comentaven
que ‘sou d’un altre país.» La proporció de 4 a 1 a fa-
vor de la programació municipal facilita el finança-
ment municipal i, a més, obra la possibilitat que es-
pectacles no seleccionats al catàleg tinguin més
possibilitats de fer gira. Els 100.000 euros per a
Cultura en Gira es podria traduir en una quinzena
d’actuacions, una xifra que és notable en un any
dur, com ja alertaven les companyies de Ciatre fa
uns mesos. Cultura dóna eines, però qui tria l’es-
pectacle és l’Ajuntament.

«Sou d’un altre país»
J.B. / Barcelona

● L’escena, ahir al vespre
als cines Comedia de Bar-
celona, es va repetir alme-
nys un centenar de vega-
des:

–Una entrada per a una
pel·lícula en català, si us
plau.

–No en fem cap.
–Cap ni una? Doncs em

podria donar un full de re-
clamacions?

L’acte a Barcelona, con-
tra l’acció que dilluns va
portar 75 cinemes de tot
Catalunya a tancar contra
la llei que els obligarà a
projectar còpies en català,
va reunir un centenar de
manifestants, entre els
quals militants de la Plata-
forma per la Llengua, la
Coordinadora d’Associa-
cions per la Llengua
(CAL) i la Joventut Nacio-
nal de Catalunya (proveïts

de pancartes d’Stallone,
Chaplin i Frankenstein re-
clamant boxejar, fer riure i
espantar en català), a més
dels quatre turistes japone-
sos de rigor fotografiant
no devien saber ben bé
què.

A la cua, és clar, hi havia
també gent que volia anar
al cinema..., en castellà:
«Tingui, un altre full de re-
clamacions», s’anticipava
la taquillera resignada,
que devia haver-se posat al
cap que la paciència és la

mare de la ciència. «No, si
jo no vull reclamar res...,
només volia dues entrades
per Avatar», li manifesta-
va una noia, ben sorpresa.
L’acomodador, escèptic,
ho observava tot plegat:
«No sé pas a qui aniran a
entregar aquest full, per-
què aquí, si no han com-
prat cap entrada, no el po-
dran deixar pas.» «Si dei-
xem d’anar al cinema els
acabarem fent mal on més
els dol: la butxaca», asse-
gurava, però, en Jesús de
l’Eixample. «Serà una
lluita àrida i difícil, perquè
aquí avui hauríem de ser
almenys deu vegades més
de gent. Però amb tantes
poques pel·lícules en cata-
là ja no podem quedar-nos
més temps amb els braços
plegats», proclamava Fina
Canals, que havia vingut
d’Igualada.

«Que fan pel·lícules en català?»
Un centenar de persones s’uneixen per sol·licitar un full de reclamacions als cines Comedia,
on, com en la immensa majoria de sales del país, l’oferta de cinema en català és inexistent.
«Si deixem d’anar al cinema els acabarem fent mal on més els dol: la butxaca», asseguren

G. VIDAL / Barcelona

● Quan la setmana passada empresaris del cinema
van anunciar un locaut per dilluns passat en mig
miler de sales del país, Xavier Borràs va crear un
grup de Facebook des del qual es proclamava que,
si els cinemes feien vaga, els catalans farien vaga de
cinemes. El grup, d’èxit inesperat, superava ahir els
27.000 membres. «No havia fet mai res al Face-
book. Va ser simplement una idea que vaig tenir,
potser una mica ingènua», explicava ahir Borràs
davant dels Cines Comedia. «La mobilització
d’aquests dies per al cinema en català ha estat des
de la ciutadania; per això, em va molestar trobar-
me dilluns la plana major d’ERC veient Petit indi
als cinemes Alexandra», lamentava tanmateix.

ELs manifestants, ahir, entre el passeig de Gràcia i la Gran Via. ( ORIOL DURAN

Al Facebook, 27.000


