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OPINIÓ

El geni de
La Fura dels Baus

regna arreu
del món

SANTI FONDEVILA

La Fura dels Baus es l’única compa-
nyia del teatre independent dels
anys 70 a Catalunya que conserva
els membres inicials, només amb al-
guna baixa, i que segueix treballant
sota les coordenades de la innova-
ció. És, a més, la companyia més in-
ternacional no sols del teatre cata-
là sinó estatal. Tenen el calendari
ple fins al desembre del 2013 com a
mínim. La Fura regna en l’òpera i els
macroespectacles. A fora, esclar.

● Padrissa i Ollé, mags de l’òpera
El 27 d’octubre La Fura va estrenar
a la Bayerische Staatsoper Babylo-
ne, un conte de màquines amb mú-
sica de Jorg Widman, llibret de Pe-
ter Sloterdijk, direcció musical de
Kent Nagano i escènica de Carlus
Padrissa. Va ser un gran èxit. Com
ho va ser al mes d’agost i a Tòquio
Oresteïa (indoor), una òpera de Ian-
nis Xenakis basada en textos d’Ès-
quil i amb una posada en escena que
s’endinsava a les arrels del teatre ja-
ponès. Carlus Padrissa i Àlex Ollé
són, dins la companyia, els que han
arrelat en el camp operístic i les se-
ves agendes bullen. Padrissa dirigi-
rà aquest desembre a la Maestranza
Sigfrid, de Richard Wagner, de qui
recordem que va fer L’anell a Valèn-
cia amb crítiques entusiastes (¿Per
què no es van veure al Liceu quan
València sembla més a prop que
Bayreuth, que ha visitat el Gran Te-
atre aquest inici de temporada?).

● De Sydney a Verona Àlex Ollé
prepara per a l’any que ve Un ballo
in maschera per a l’Òpera de Syd-
ney. Mentre l’espectacle Quartet,
basat en l’obra de teatre de Heiner
Müller, i Le gran macabre, de Lige-
ti, van fent gira per tot el món, al
març Ollé tornarà amb una òpera
contemporània a Lió, on l’any pas-
sat va muntar un Tristan e Isolda de
Wagner considerat com un dels tres
millors muntatges de l’any per la re-
vista francesa Le Temps. En aques-
ta ocasió presentarà un programa
doble amb El prigioniero, del com-
positor italià Luigi Dallapiccola, i
Erwartung, de Schoenberg. Atenció
a l’Aida que firmaran en la celebra-
ció al juliol dels 50 anys de l’Arena
de Verona.

● Macroespectacles L’altre camp
d’especialització de la companyia
són els grans espectacles, concebuts
per celebracions especials i efíme-
res. Aquest octubre n’han presentat
un a Seül i a Zacatecas i al desem-
bre estrenen a Guimaraes. El 2013
tenen encàrrecs de Linz, Amster-
dam i Bergen. De moment.e

Traspunt
SÍLVIA MARIMON

BARCELONA

Encara no s’ha donat el
tret de sortida a la cam-
panya electoral, però
ahir va començar el foc
creuat entre les dife-

rents formacions polítiques. L’As-
sociació de Professionals de la Ges-
tió Cultural de Catalunya va convi-
dar CiU, PSC, PP, ICV i ERC a deba-
tre les seves propostes en matèria
cultural.

Davant l’auditori de la Universi-
tat Blanquerna, i amb el periodista
Francesc Cruanyes com a modera-
dor, tots els candidats van defensar
la importància de la cultura: ha de
ser prioritària i accessible. En
aquest punt, aparentment, hi ha
unanimitat. A partir d’aquí, però, hi
ha moltes divergències. Fins i tot en
els escenaris que plantegen.

Un escenari preocupant
Àngels Ponsa, convergent, i Eva Pi-
quer, que es presenta com a inde-
pendent a les llistes d’ERC, van de-
fensar les seves propostes partint de
la hipòtesi que Catalunya serà en un
futur molt pròxim un estat indepen-
dent. Ponsa va parlar de la necessi-
tat de crear una estructura cultural
estatal, d’Hisenda pròpia, d’una llei
de mecenatge catalana i d’una diplo-
màcia que portaria la cultura catala-
na al món. Piquer va descriure la “fu-
tura república catalana”: “Amb la in-
dependència, Catalunya sortirà re-
forçada, hi hauran més recursos,
més capacitat de consum i tindrem
l’estat al nostre costat”.

El socialista Jordi Martí i l’ecoso-
cialista Dolors Camats, però, no es
van apuntar a l’eufòria independen-
tista. Per ells l’escenari actual és
preocupant. “Sense esperar supò-

Crònica

LA CULTURA A DEBAT

Eufòria nacional, crisi cultural

sits futuribles, hem de parlar dels
marges que tenim ara, és difícil po-
sar llums llargs quan el que necessi-
tem amb urgència és un pla de xoc ”,
va assegurar Camats.

Martí no es va mossegar la llen-
gua a l’hora de criticar la gestió del
govern de CiU: “Hem d’aturar el des-
ballestament d’un ecosistema cultu-
ral que s’ha construït en els últims
30 anys”. L’exdelegat de cultura de
l’Ajuntament de Barcelona va dibui-
xar un escenari dramàtic: “El siste-
ma públic està en perill; les compa-
nyies, condemnades a la inanició, i el
sector empresarial ha rebut l’última
garrotada amb l’IVA”. Martí va llan-
çar el guant a Convergència i va de-
manar a Ponsa que concretés quines
retallades farà després de les que ja
ha anunciat el ministeri. Ponsa no va
donar cap xifra.

El món cultural, però, no tan
sols està preocupat per les retalla-
des. També per la falta de liquidi-
tat. Una de les primeres mans que
es van aixecar va ser la dels repre-
sentants d’artistes. Volien que
CiU concretés quan cobraran les
subvencions. Ponsa va assegurar
que aquesta és una de les princi-
pals preocupacions de la conse-
lleria, però no va poder donar una
data. Tampoc es va atrevir a dir
quin percentatge del pressupost
dedicarà a cultura: “Seria una ir-
responsabilitat concretar res”, va
dir. Els altres sí que s’hi van arris-
car. ERC, PP, ICV i PSC van apos-
tar pel 2%. Com va reconèixer
Martí, però, ni en temps de bo-
nança la cultura ha deixat de ser
la Ventafocs: “Sempre hem estat
per sota de l’1%”.e

Eva Piquer (ERC), Fernando Sánchez (PP), Àngels Ponsa (CiU), el periodista Francesc
Cruanyes, Jordi Martí (PSC) i Dolors Camats (ICV), en el debat. CÈLIA ATSET

Dividits en dos escenaris, els partits aposten per dedicar un 2% a la cultura

Les propostes culturals dels partits

CiU
CiU es proposa governar els equi-
paments culturals de Barcelona
amb l’única col·laboració de l’Ajun-
tament. Vol imposar el cèntim cul-
tural: és a dir, que el sector cultural
haurà de finançar la seva indústria
segons els rendiments generats.
Una de les seves prioritats és po-
tenciar el sector de videojocs.

ERC
ERC es compromet a construir la
Biblioteca Pública de Barcelona.
Defensa que el Memorial depengui
del Parlament. Proposa substituir
les subvencions per convenis de
col·laboració amb l’associacionis-
me, fer créixer l’aportació de la Ge-
neralitat al Liceu i crear una fira
d’art internacional.

PSC
Els socialistes reivindiquen les es-
tructures de l’estat espanyol per
difondre i exportar la cultura cata-
lana al món i reclamen la partici-
pació del ministeri de Cultura en
els grans equipaments culturals.
Es comprometen a millorar subs-
tancialment el finançament de les
escoles de música i dansa.

ICV
Proposa fusionar l’Institut Català
de les Empreses Culturals i l’Insti-
tut Ramon Llull. Defensa, com
CiU, el cèntim cultural. Vol el tras-
pàs de l’Institut del Teatre, ara en
mans de la Diputació, a la Genera-
litat. Un dels seus objectius és im-
pulsar una llei de les arts i un esta-
tut de l’artista.

PP
Els populars proposen que Ca-
talunya tingui un ballet clàssic
nacional adscrit al Liceu. Una
altra de les seves propostes és
que el Museu del Prado tingui
més presència a Catalunya. Re-
clamen una “despolitització” de
la promoció cultural i una llei de
mecenatge.

Camats
“La cultura
a Catalunya
necessita
amb urgència
un pla de xoc”

Solidaritat Catalana
Garanteix que els Premis Nacionals de Cultura no-
més es lliurin als artistes que utilitzen el català. Vo-
len un Museu Nacional d’Etnografia i Folklore.

Ciutadans
Vol crear una biblioteca pública amb seus en totes
les línies de metro i FGC de Barcelona que depen-
gui del Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Impostos
Tots els
partits, a
excepció del
PP, volen un
IVA reduït


