
29culturaara DIMECRES, 4 DE JULIOL DEL 2012

■ Dagoll Dagom i ‘Polònia’ estrenaran
a Vic una sàtira monàrquica musical

Dagoll Dagom i Minoria Absoluta preestrenaran el 28
d’octubre al Teatre l’Atlàntida de Vic un nou especta-
cle satíric sobre la família reial anomenat La família
IRreal. El musical. A l’espectacle hi participaran els
vuit actors que encarnen els personatges al programa
Polònia, de TV3. El teatre auditori de Vic ha presentat
la temporada 2012/2013, en què destaca el cicle
Grans Concerts, amb Montserrat Caballé i la seva filla.

enbreu

■ El Louvre i La Caixa signen un acord
per fer quatre noves exposicions

El Museu del Louvre i la Fundació La Caixa van signar
ahir un acord de col·laboració per fer, en els pròxims
4 anys, quatre exposicions de nova producció amb
obres de París que es veuran als diferents CaixaFo-
rums. Barcelona acollirà la retrospectiva de Jacques-
Louis David i una mostra sobre el bestiari a l’Egipte
faraònic. Les altres exposicions són sobre la figura de
la dona en la pintura mural romana i Charles Le Brun.

■ Les pèrdues del sector editorial
duplicaran les del 2011

La Federació de Gremis
d’Editors d’Espanya ha fet
públiques les previsions
del sector. El 2012 espe-
ren vendre un 10% menys
que el 2011, quan van fac-
turar 2.772 milions. En els
últims cinc anys, la factu-
ració ha baixat l’11,2% i el
nombre d’exemplars ve-
nuts s’ha reduït el 20,3%.

■ Justin Bieber presentarà ‘Believe’
al Palau Sant Jordi el 16 de març

El Believe Tour, la gira de
presentació del nou disc
del cantant canadenc Jus-
tin Bieber, passarà pel Pa-
lau Sant Jordi el 16 de
març, després d’actuar el
14 a Bilbao, segons ha
confirmat Doctor Music.
Les entrades d’aquest fe-
nomen adolescent es po-
sen a la venda dissabte.

OPINIÓ

El teatre contra la pujada de l’IVA reduït
Catalunya (Ciatre), que indiquen
que el sector de les arts escèniques
mou uns 250 milions d’euros al any
i dóna feina a 20.000 persones. Tots
plegats li veuen les orelles al llop. Que
no ens toquin l’IVA.

● Madrid i el Festival del Otoño
Permanente. Esperanza Aguirre i
el seus consellers pensen que tot es
lícit i possible si a ells els sembla bé.
El Festival de Otoño va ser durant
anys un bon certamen, encara que
estigués fet sota la directriu del ta-
lonari. Un bon dia, fa dos anys, el
van passar a la primavera i li
van canviar el nom: Fes-
tival de Otoño en Pri-
mavera. I tan con-
tents. Però com
que amb la confu-
sió d’estacions no
n’hi havia prou, el
conseller de Cul-
tura i Esports, Ig-
nacio González,
anuncia que ara el
festival serà de no-
vembre a juny. Apa! O no

saben el que és un festival o és
que tant els fa. Ara veurem quin
nom li posen. Jo els proposo el de
Festival del Otoño Permanente.

● El teatre i el futbol. I també
a Madrid, el teatre Lara, un dels
més antics de la capital del regne,
va suspendre la funció de diu-
menge en veure que no podia
competir amb la final de l’Euro-
copa 2012. Però no és que ho fes-
sin el mateix dia o el dia abans, si-
nó que dijous ja van anunciar la
suspensió de l’obra El manual de
la buena esposa, en cartell des de

fa mesos i de la qual m’han
dit excel·lències. ¿Vícti-

mes de la por del fut-
bol? ¿El futbol opi

del poble? No sa-
bem com van
anar les recapta-
cions dels altres
teatres, però

aquesta rendició
total demostra

com la societat actu-
al està dominada pel

que és massiu.e

SANTI FONDEVILA

● Prou d’atacs a la cultura. El go-
vern de Mariano Rajoy i el seu minis-
tre d’Hisenda, Cristóbal Montoro,
saben que han d’augmentar la recap-
tació de l’IVA. Els rumors diuen que,
a més d’apujar-lo, estudien passar al
règim general alguns serveis i pro-
ductes sotmesos a l’IVA reduït, com
són les entrades de cine, teatre, dan-
sa... Això seria desastrós per al món
cultural, que està patint la crisi de
mala manera. Mentre pensava en
aquesta qüestió, vaig rebre un comu-
nicat del Cercle de Cultura en el ma-
teix sentit. I ahir mateix, un altre in-
forme de la Federació Estatal d’Em-
preses de Teatre i Dansa (Faeteda),
de l’Associació d’Empreses de Teatre
de Catalunya (Adetca) i de l’Associ-
ació de Companyies Profesionals de

El traspunt

DANSA

El Ballet David Campos
fa 25 anys al límit

La companyia de dansa clàssica de
David Campos celebra 25 anys amb
una gala al teatre del Liceu, en què
interpretaran Giselle. Lamenten la
poca atenció a la clàssica, nuls ajuts
i desempara dels polítics.

ra pop– i l’actuació de la jove estre-
lla Aleix Martínez, un català en nò-
mina a l’Hamburg Ballet que ells
van formar. Així demostren en què
han invertit els anys David Campos
i Irene Sabas, exsolistes del Ballet
Reial de Flandes i pioners a implan-
tar la clàssica a Catalunya: l’escola
de ballet que van fundar el 1987 ha
creat un sòlid planter i la compa-
nyia, fundada un any després, ha di-
fós una nova lectura de la dansa
clàssica de tutú i sabates de punta.

Però la creu d’aquesta celebració
és que la companyia “està en sus-
pens”. Després que se’ls acabés la

residència de Santa Coloma de
Gramenet, on han estrenat els úl-
tims 8 anys, la companyia ha que-
dat desemparada. “Nosaltres de-
fensem una estructura estable,
perquè la clàssica necessita una
casa permanent, perquè els balla-
rins fan un esport d’elit i han de
cobrar, i perquè oferim singula-
ritat, un producte original i arte-
sà, que no es pot trobar enlloc
més”, defensa David Campos.

És una lletania que fa anys que
expliquen a les administracions,
sense resposta. En aquests anys,
només el 2011 van rebre un ajut
de 140.000 euros, que per a una
empresa de 10 persones (25 quan
surten de gira) i bolos de les Fili-
pines a Sant Cugat, passant per
Itàlia, és quasi simbòlic. “L’any
passat la Generalitat va subven-
cionar 52 propostes de dansa, pe-
rò són projectes que es fan i mo-
ren. Està bé, però també hem de
tenir fonaments”, defensa Cam-
pos. En plena crisi demanen que
en comptes de “cafè per a tot-
hom, l’administració opti per
projectes concrets”. Creuen que
amb el seu currículum i el reco-
neixement del públic, tenen cre-
dencials per ser els escollits. Ai-
xò malgrat que els ha sorgit la
competència del persuasiu Ballet
d’Ángel Corella. “Com a mínim
tenim algú amb qui competir,
perquè fins ara estàvem sols”, di-
uen, tot i que es confessen desa-
nimats perquè es faci més cas “al
que ve de fora que als que ja som
aquí”. I ho diuen tant per Corella
com per les companyies russes.

“Pina Bausch no hauria sigut
res sense Wuppertal. Nosaltres
hem crescut, i no volem tornar a
començar. Podem aconseguir
més, podem fer el salt”, afirma
Irene Sabas, esperant que pesi
més la cara que la creu.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Els 25 anys del Ballet
David Campos tenen un regust
agredolç. La cara és la celebració a
l’engròs, aquest divendres al Liceu,
d’una gala que inclou la seva última
producció –una Giselle actualitzada
amb tocs cinematogràfics i de cultu-

Aileen Gallinera és la Giselle que David Campos ha actualitzat i
condensat en un espectacle contemporani de clàssica. JOSEP RODENAS

Celebren la gala de ‘Giselle’ al Liceu per
reivindicar trajectòria i talent sense ajuts


