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TURISME

ROSER VILALLONGA

Un grup de turistes, ahir, pels volts de la Sagrada Família

Sigueuamablesambel turistaasiàtic

Barcelona, amfitrionade ciutats

PALOMA ARENÓS
Terrassa

U na de lesmàximes del
teatre és sorprendre
l’espectador. La gira
de la XIV Biennal de

Teatre organitzada per l’ONCE,
del 16 d’abril fins avui i que recor-
re deu ciutats, dobla aquesta mà-
xima. És un teatre protagonitzat
per actors amateurs invidents,
amb discapacitats visuals i amb
visió que aconsegueixen sorpren-
dre l’espectador pel seu bon ofi-
ci. Benvingut a l’escenari de les
capacitats!
Una desena de grups teatrals

de tot Espanya i integrats per
125 actors –més de la meitat
amb discapacitat visual– han
ofert obres de Lorca, Brecht, o
Sanchis Sinisterra a Barcelona,
Barberà del Vallès, Castellar,
Cerdanyola, Mollet, Granollers,
Manresa, Olesa de Montserrat,
Rubí, Sabadell, Sant Cugat del
Vallès i Terrassa. Precisament,
el grup balear Sa Boira tanca

aquesta tarda el cicle al Teatre
Principal d’aquesta ciutat amb
l’obra Bodas de sangre. Un dels
seus actors, Moisés Córdoba,
cec des de petit, reconeix: “El te-
atre m’ha fet créixer com a per-
sona i m’ha donat molta segure-
tat. És terapèutic”
Li dóna la raó el director artís-

tic de la Biennal, Esteve Ferrer,
que admira la feina de tot l’elenc:
“Els actors cecs, amb el suport i
les instruccions del director i
dels actors vidents, aconseguei-
xen fer desaparèixer les possi-
bles discapacitats perquè brillin
a sobre de l’escenari”. “El públic
–assegura– veuuna història inter-
pretada per persones, indepen-
dentment de la seva discapaci-
tat”. Un dels seus èxits és que els
grups teatrals de l’ONCEhangua-
nyat el premi Max Aficionado
2013, en la seva primera edició.
“Es reconeix la qualitat del teatre
amateur, sigui amb invidents o
no”, apunta satisfet. Com el cana-
ri Rafael Martín, un actor que
des de feia nou anys era en una

companyia amateur i que va en-
trar a l’ONCE a fer una substitu-
ció d’urgència i es vaig quedar,
ara fa 8 anys”
Andrés Alcántara, director

d’Orozú Teatro de Cadis, destaca
“la dura feina feta i la disciplina
dels actors, perquè han d’apren-
dre a orientar-se a cada nou esce-
nari, a banda de fer el paper creï-

ble”. José Manuel Gómez era in-
fermer i d’un dia per l’altre va
perdre gairebé tota la visió: “Va
ser una garrotada psicològica. El
teatre em va salvar de la depres-
sió”. Li agrada tant que interpre-
ta tres personatges a la mateixa
obra.c

ANTÒNIA JUSTÍCIA
Barcelona

Q ue falten vols direc-
tes és una qüestió
de constatació em-
pírica. Que el trà-
mit dels visats ha
estat des del pri-
mer moment una

barrera per al seu creixement,
també ha estat un problema llar-
gament plantejat. Amb tot, des
que el 2008 els països asiàtics es
van començar a contemplar com
amercat de futur, ara i per prime-
ra vegada es comença a qüestio-
nar el tracte que des de Barcelo-
na, en concret, i Espanya, en ge-
neral, es dóna a un turista asiàtic,
la mentalitat del qual dista molt
de l’occidental i que el que més
troba a faltar és la genuïnitat, el
tracte directe i el respecte. Així
ho van deixar patent ahir alguns
dels principals agents turístics
del mercat asiàtic, que veuen
ambnostàlgia la genuïnaBarcelo-
na dels Jocs Olímpics del 1992.
“Les organitzacions i els ens tu-

rístics parlen des de fa temps de
la importància del mercat asiàtic,
sobretot del potencial del xinès,
però tot això després no es traslla-
da a les bases, als empleats, al
que ha d’atendre des d’un hotel o
des d’un autobús. Cal elevar el ni-
vell de formació, però això reque-
reix una inversió en temps i re-
cursos que no es resol en dos
dies. Seran necessaris entre 10 i
15 anys per començar a veure al-
guns resultats importants”, diu
Frank Go, professor de màr-
queting turístic del Rotterdam
School of Management.
Frank Go va ser ahir, junta-

ment ambmolts altres especialis-
tes, un dels protagonistes del ter-
cer congrés internacional sobre
turisme asiàtic que va organitzar
Casa Àsia en el marc del Saló In-
ternacional de Turisme de Cata-
lunya, un congrés en què es van

tornar a plantejar les possibilitats
d’un mercat que creix a un ritme
del 7% anual, en el cas de la Xina,
i amb un potencial de creixe-
ment espectacular (es calcula
que només la Xina, amb més de
100 milions de turistes a l’exteri-

or durant el 2012, assolirà en no-
més cinc anys els 400 milions).
“Espanya ha millorat i molt les
condicions de visat, però encara
queda molt per fer”, analitzava
ahir Liu Wuxiong, vicepresident
de la China International Travel

Service. “Demanen massa pa-
pers, fins i tot més que països
comAlemanya, Suïssa i Itàlia, i ai-
xò no pot ser. Els EUA han posat
en marxa un visat d’un any que
permet múltiples entrades com
una manera de facilitar l’ingrés

del turista xinès. Aquí –explicava
ahirWuxiong referint-se a Espa-
nya, i per força a Barcelona– es
gasten molts diners en promoció
i després ens trobem amb la con-
tradicció que el visat fa de fre”.
La majoria dels especialistes

en turisme xinès també veuen
com un problema que semblava
controlat els robatoris a turistes
asiàtics, que, a parer seu, han aug-
mentat arran de la crisi. I no no-
més la seguretat, sinó també
l’atenció a les comissaries de poli-

cia, que consideren “burocratitza-
des” i poc àgils a l’hora de trami-
tar les denúncies. “Son turistes
que estan de viatge, que no es po-
den estar hores i hores tramitant
una denúncia”, deia ahir Liu. La
subdirectora de Planificació i Co-
ordinació de les Oficines Espa-
nyoles de Turisme, Turespaña,
Elisa Sainz, va admetre que
l’atracció de turistes asiàtics té
aquestes “importants barreres”,
a la qual va afegir la falta de vols
directes. Per això va posar èmfasi
en el fet que s’està treballant amb
Aena per obrir noves rutes i amb
elMinisteri d’Exteriors, enmatè-
ria de visats, per captar els mer-
cats del futur, dinàmics i amb
gran potencialitat.
El nombre de turistes asiàtics

que van viatjar pel món el 2012
va ser de 153,5 milions. El 0,7%
(1,16 milions) van visitar Espa-
nya, liderats pel Japó (362.081) i
seguits per la Xina (177.100), Co-
rea del Sud (95.700) o l’Índia
(60.692). El 50% van visitar Cata-
lunya i Barcelona.c

Unteatreamb
sorpresadoble

Els experts calculen
que fins d’aquí 15 anys
Catalunya no
serà preferent per
al mercat oriental

]Barcelona es convertirà
l’any 2014 en la seu d’una
conferència sobre turisme
en ciutats de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT)
que se celebra de forma bien-
nal, segons van anunciar ahir
el secretari general de l’orga-
nització, Taleb Rifai, i el con-
seller d’Empresa i Treball de

la Generalitat, Felip Puig.
Rifai va explicar que ja estan
treballant en l’organització
de l’esdeveniment a Barcelo-
na, i va destacar que la revo-
lució del turisme se suma a
la de les tecnologies de la
informació i la comunicació
(TIC) i a la urbana, amb un
augment de la població mun-

dial que viu en ciutats.
“D’aquí 40 anys diran que
aquesta va ser l’era del viat-
ge”, va dir Rifai sobre un
fenomen que es preveu que
creixerà un 4 per cent a esca-
la mundial aquest any, mal-
grat la crisi econòmica, em-
pès per mercats emergents,
com ara l’asiàtic.

Artistes. El
director artístic
de la Biennal
de Teatre de
l’ONCE, Esteve
Ferrer (segon
per la dreta a
la imatge),
acompanyat
de diferents
membres de
les compa-
nyies de tea-
tre, amb el
cartell de la
Biennal

La Biennal de Teatre de l’ONCE
recorre Catalunya amb molt d’èxit

Els grups d’actors
invidents o amb poca
visió han guanyat
aquest any el premi
Max Aficionado

Connexions aèries, visats i tracte directe són algunes de les assignatures pendents de
Barcelona i Catalunya en general per convertir-se en destinació preferent per a Àsia


