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OPINIÓ

Curiositats i
sorpreses de les

subvencions
de l’ICIC

SANTI FONDEVILA

Tant des de la Presidència
de la Generalitat com des
de la conselleria de Cultu-
ra s’està creant un nou
ideari sobre què son i per

a què serveixen les subvencions en
els moments econòmics en què vi-
vim. Ben segur que res serà com
abans, i per això hem mirat la publi-
cació al Diari Oficial de la Generali-
tat de les subvencions de l’Institut
Català de les Indústries culturals de
l’any passat, o sigui, encara en el pe-
ríode de govern del tripartit. El recull
es publica un any després de la seva
concessió, una mostra que l’adminis-
tració pública viu amb un timing di-
ferent del que imposa als contribu-
ents. La llista és llarga (71 pàgines del
DOGC). La impressió que se’n treu
és la de la repartidora, cafè per a tots.
O quasi. Poden consultar-les al
DOGC del 5 de octubre, però aquí
hem recollit unes quantes flors del
buquet guiats més per la curiositat i
la sorpresa que per qualsevol mèto-
de científic. Vostès mateixos.

-Associació Cultural Castell de
Peralada: 200.000 euros.

-Frogs & Princeses SL pel Festival
de Cap Roig: 200.000 euros.

-Cicle Ibercamera de Música:
200.000 euros.

-The Project Music Company SL
pels concerts d’estiu del Poble Espa-
nyol: 43.644,67 euros.

-Pascual Arts Music SLU per cele-
brar el 20è aniversari de Los Mano-
los: 20.000 euros (quin pastís!)

-Parròquia Santa Maria de les
Corts per un orgue de nova planta:
15.000 euros.

-Coco Books SL per l’elaboració
d’un suport físic per als mitjans (o si-
gui, un dossier) per al llançament de
novetats: 4.320 euros.

-Random House-Mondadori SA
per a promoció: 11.675,75 euros.

-Alter Sinergies per un festival
gastromusical: 5.339,23 euros.

-Publicacions de l’Abadia de
Montserrat per la campanya de pro-
moció de La Bíblia de Montserrat:
6.409 euros.

-Imatge 9 SL (Edicions Cossetà-
nia) per la promoció de guies de viat-
je en català: 20.941 euros.

-Edicions Primera Plana per la di-
fusió del cinema català al diari El Pe-
riódico: 500.000 euros.

-Diagonal Televisió SA per la pro-
ducció del llargmetratge televisiu
Trinca: la biografia no autoritzada:
90.000 euros.

-Diagonal Televisió SA per la pro-
ducció de Trinca: la biografia no au-
toritzada: 55.459,95 euros (sí, dos pel
mateix motiu amb partides dife-
rents). Això és tot, amics!e

El traspunt

ARTS ESCÈNIQUES

‘Tecnoteatre’ de ciència-ficció

La Sala Beckett obre les portes du-
rant un mes a La Guapa Teatre,
que combina crítica social i cièn-
cia-ficció. El biògraf i Opció B pro-
nostiquen un futur de persecució
virtual i selecció clònica.

la més igual a l’original, es guarda i
la resta es destrueixen. “És un es-
pectacle hi-tech amb tres cadires”,
ironitza Angelet, per resumir que la
intenció és jugar amb els ingredi-
ents de la ciència-ficció sense haver
d’emular Minority report o Gattaca.
El biògraf (interpretat per Borja Es-
pinosa), en canvi, sí que utilitza pan-
talles de vídeo, que són l’únic con-
tacte de l’home amb altres éssers
del món real (encara que la conne-
xió sigui virtual).

La Beckett ha exercit altres vega-
des de padrina de companyies joves
amb un llenguatge singular. Ho va
fer amb la plataforma IndiGest, la
valenciana El Pont Flotant i Àlex
Serrano. “Volem ser l’aparador de

companyies amb una trajectòria
i un discurs propis, i que mai no
hagin tingut l’oportunitat de pre-
sentar el seu projecte sencer i en
condicions a Barcelona”, explica
Toni Casares, director d’aquesta
sala alternativa de Gràcia.

Popular sense complexos
La gran singularitat de La Guapa
Teatre és “l’ús de les noves tec-
nologies, molt ben vinculades a
la dramatúrgia textual”, afirma
Casares. El director ho contex-
tualitza en una generació que
s’ha tret els complexos a l’hora
de fer teatre de gènere i especta-
cles de divertimento: “No és un
teatre tenyit de cosa intel·lectu-
al i profunda, sinó que sense re-
baixar la qualitat ni un planteja-
ment molt personal busca l’es-
pectador d’una manera clara”,
alaba Casares.

La Guapa Teatre té mitja dot-
zena de produccions estrenades
en sales com la Muntaner (Sopar
de Nadal), el Raval (Call Center),
el Versus (McBeth con queso) i la

Biblioteca de Catalunya (Ge-
nius). No han tingut pro-

blemes per trobar sala
d’exhibició a Barcelo-

na, sinó que la seva di-
ficultat ha estat fer-
se un nom que els
garanteixi bolos per
tot Catalunya, “que
és on es fan els di-
ners”, argumenta

Angelet. Tot i que el
mercat municipal és

cada dia és més raquí-
tic, l’estada d’un mes a la

Beckett els pot ajudar a apu-
jar el catxet.e

LAURA SERRA

BARCELONA. El biògraf espia les se-
ves víctimes en secret. Plutarc Edi-
cions li ha encarregat que segueixi
al mil·límetre un personatge desti-
nat a tenir un futur esplendorós, el
nou Messi, un gran Nobel, el futur
president o un actor amb catorze
Oscars, qui ho sap. El biògraf no en
té ni idea: només segueix el rastre
del personatge –de nom en clau, Cè-
sar– a través de les ones del mòbil,
mail, càmeres de seguretat, Twitter,
Facebook i la resta d’artilugis mo-
derns. “El biògraf recull la idea de la
violació de la intimitat, de la predes-
tinació del destí i de la precocitat a
l’hora de detectar la genialitat”, ex-
plica Marc Angelet, autor i director
del muntatge i de la companyia La
Guapa Teatre.

La Beckett els ha obert les portes
de la sala durant el pròxim mes. La
Guapa hi estrenarà el seu últim
muntatge, El biògraf, però també
aprofitarà per portar per primer cop
a Barcelona la seva primera obra,
Opció B. Són dos espectacles allu-
nyats en el temps però que compar-
teixen els tics propis de La Guapa:
“Parlen de dues grans corporacions,
amb elements de comèdia, toquen
problemàtiques socials, però també
una ciència-ficció molt integrada en
el nostre món, creïble”. A Opció B
Angelet va imaginar una corporació
que es dedica a clonar gent. Fan tres
còpies i els proven, i la millor opció,

El biògraf es dedica a investigar la vida d’un home que serà famós a través dels seus artilugis tecnològics. ÀGATA CASANOVAS

La Guapa estrena a la Beckett la futurista ‘El biògraf’ i els clons d’‘Opció B’

Joccreïble
“L’espectacle
‘OpcióB’és
‘hi-tech’amb
trescadires”,
ironitzael
director

Marc Angelet:
un fan d’‘Els goonies’
al Teatre Nacional

A Genius (2009) Marc Angelet va
inventar la seva versió teatral de
Retorn al futur. Fan confés de
pel·lícules d’aventures juve-
nils que van marcar una èpo-
ca, com Els goonies o E.T.,
el director tornarà a
aquella època suggerent
amb Voyager, al març al
TNC. L’obra parteix del
missatge interestel·lar
que la NASA va encarre-
gar a l’astrònom C. Sa-
gan, fet que curiosament
cau l’any 1977, l’any de
Star Wars i Encontres a la
tercera fase. L’obra forma
part del projecte T6 i es comen-
ça a assajar d’aquí dues setmanes.


