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Cultura i Espectacles
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El Come & See, que va aca-
bar ahir ha constatat que
el mercat receptiu d’es-
pectacles catalans és fora
muralles. Un centenar de
programadors van assistir
a unes maratonianes ses-
sions que s’alternaven
amb petites píndoles d’es-
pectacles amb presenta-
cions de projectes i mo-
ments per a les possibles
negociacions i contracta-
cions. Sungyeop Lee, as-
sessor de programació del
Teatre Nacional de Corea
del Sud que va assistir a
aquesta quarta edició, va
conèixer el teatre català
arran de la descoberta, fa
un any, de La Fura dels
Baus. Lee, que ja havia as-
sistit a festivals a Madrid,
va poder comprovar que
Catalunya és un espai
d’excel·lència artística.
Tot i que li interessaven
muntatges de circ, ahir al
matí ja va mostrar sorpre-
sa pel treball de Clownic
(Ticket), Teatro de los
Sentidos (Oráculos) i Sol
Picó (Spanish omelet). 

Efectivament, allò que
atrau més els programa-
dors internacionals és el
que no compta amb la pa-
raula, perquè desactiva la
dificultat de la traducció.
En aquest sentit, el fabu-
lós muntatge Delicades de
T de Teatre, amb text d’Al-
fredo Sanzol, tot i repre-
sentar-se en castellà, no
podia figurar entre els col-
lectius no castellanopar-

lants. Dimecres a la tarda,
també van fer una miniac-
tuació els de Cor de Teatre
(Operetta). Ho van fer
quasi sense baixar de l’au-
tobús. Al matí havien ac-

tuat a Avinyó, programats
per una productora fran-
còfona. Estan omplint la
sala i assegurant-se una gi-
ra imponent amb una
molt pròxima programa-
ció a París. Acabada pràc-
ticament la representació,
van tornar a pujar a l’auto-
bús cap a Avinyó la trente-
na d’actors de la compa-
nyia, que no ha deixat de
coronar l’èxit en progra-
macions al TNC, el Liceu i
el Poliorama –per parlar
només de les places de
Barcelona–. La iniciativa
de Ciatre, si fa vuit anys

semblava utòpica, avui és
imprescindible. A Catalu-
nya, la programació muni-
cipal ha baixat d’un 38% i a
l’Estat espanyol, d’un
60%. No hi ha mercat per
sobreviure.

El text no té camí fora
Catalunya? No és cert, tam-
poc. Fins avui, la Sala Bec-
kett ha programat la 7a edi-
ció de l’Obrador d’Estiu, una
plataforma que connecta
dramaturgs de tot el món i
propicia les traduccions i les
produccions arreu. L’Obra-
dor és un espai que reclama
el reciclatge dels drama-

turgs professionals. 
Fa deu dies en la presen-

tació del Come & See, Ma-
risol López, directora de
l’àrea de promoció interna-
cional de l’Institut Català
de l’es Empreses Culturals
(ICEC) es preguntava per
què un programador de
Nova Zelanda decidia aga-
far l’avió i pagar-se l’estada
tres dies a Barcelona, dei-
xant gos i canalla a casa.
Drew James, de Nova Ze-
landa, li va respondre sen-
se voler-ho aquests dies: va
venir amb els seus dos fills,
que alternaven les presen-

tacions (retratant els de
Mumusic Circus amb la
tauleta tàctil) i el videojoc
(durant les protocol·làries
sessions de treball). El ma-
teix James ja estava sor-
près per les bombolles de
Clinc! de Pep Bou. És reve-
lador que el muntatge que
havia de ser una coproduc-
ció entre el Grec i el Lliure
es presentés a Barcelona
només per a programa-
dors internacionals. Tot i
estrenar-se a la Mostra
d’Igualada, les primeres re-
tallades al Teatre Lliure
van aparcar l’espectacle

El teatre es ven fora
Davant la caiguda de contractació d’espectacles als teatres municipals de
Catalunya, l’exportació passa a ser una operació d’èxit i, alhora, de supervivència
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Dues actrius guàrdia urbanes ‘dirigeixen’ el trànsit a la Fabra i Coats, dimecres: els programadors baixen a presentació de projectes ■ QUIM PUIG

A Catalunya, la
programació
municipal ha
baixat d’un 38%,
a conseqüència
de la crisi


