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Comença
l’espectacle
Estrenen obres Brook, Calle,
Chéreau , Castellucci i Nadj

La companyia CobosMika presenta dos espectacles, Hidden i Choice

OVNI, de Farrés Brothers

Unmenúde set companyies catalanes

ÓSCAR CABALLERO
París. Servei especial

D el 5 al 26 de ju-
liol. Avinyó és
un escenari: de
35 a 40 especta-
cles, 300 repre-
sentacions, lec-

tures i conferències. I unOff amb
més de mil companyies, sis sota
l’etiqueta Avignon à la catalane.
A l’in, grans noms: Peter Brook,
Patrice Chéreau, Romeo Caste-
llucci, Josef Nadj, Pippo del Bo-
no, Angélica Liddell, Krzysztof
Warlikowski... I un pressupost
de més de dotze milions d’euros,
el 59% gràcies a diverses subven-
cions i la resta, producte de taqui-
lles –entre 120.000 i 150.000 bit-
llets– i el mecenatge.
Però l’obra més important

d’aquesta 67a edició no és una pe-
ça de teatre sinó un edifici, La Fa-
bricA. Residència d’artistes –18
estudis de 18m2– i centre d’assa-
jos –1.320 m2, que reprodueixen
fins i tot l’escenari de la Cour
d’Honneur del Palau dels Papes.
El que va somiar Jean Vilar el
1966 rematarà la gestió d’Horten-
se Archambault i Vincent Baudri-
ller, directors del festival des del
2003, que passen el testimoni a
Olivier Py.
Segons Baudriller, La FabricA

–erigida en un terreny de la ciu-
tat, en un any i a un cost de més
de deumilions d’euros– no és no-
més “un espai imprescindible
per als artistes, sinó també una sa-
la coberta de 600 places. I punt
de trobada entre artistes i ciuta-
dans”. Necessari: a només 900
metres de les muralles, al subur-
bi que acull La FabricA, un de ca-
da quatre habitants està a l’atur.
En el que serà el seu festival de

comiat, el duo va compartir pro-
gramació amb l’actor, autor i di-
rector congolèsDieudonnéNian-
gouna i el francès Stanislas
Nordey. Niangouna, actor a Sans
doute, va convidar amésDeLaVa-
llet Bidiefono (Brazzaville), Faus-
tin Linyekula (Kisangani), Qudus
Onikeku (Lagos), Aristide Tar-
nagda (Uagadugu), Brett Bailey
(Ciutat del Cap), Kiripi Katembo
Siku (Kinshasa).
Per la seva banda,Nordey inau-

gura la Cour com a director de
Par les Villages, de Peter Hand-
ke, amb una estrella de cinema,
Emmanuelle Béart, i una altra de
teatre, Jeanne Balibar. I actua a
L’argent, de Christophe Tarkos.
Dos clàssics: el Faust de Goe-

the per l’alemany Nicolas Ste-
mann, i el Rei Lear, de Sha-
kespeare, revisitat per Boyer, Ca-
diot i Lagarde. Jean-François
Peyret teatralitzaWalden, de l’as-
sagista Thoreau. I Angélica Li-
dell torna al festival amb Todo el
cielo sobre la tierra i Ping Pang
Qiu. També tornen Warlikowski
(Cabaret Varsovien) i l’egocèntri-
ca plàstica Sophie Calle (Cham-
bre 20).
La dansa disposarà de la Cour

en dues oportunitats: una estre-
na que és més teatre que ball de
Jérôme Bel i, clausura del festi-
val, Bach coreografiat per Anne
Teresa de Keersmaeker.
El festival és un colossal teatre

efímer, desdoblat en aquest Off

]Set companyies catalanes
actuaran al festival amb vuit
espectacles que aposten per
l’ambigüitat de gèneres i la
innovació tècnica sense do-
nar l’esquena als clàssics i,
sobretot, disposats a sorpren-
dre el públic. El seu any de
debut en el certamen, el
2012, les vuit companyies
catalanes van aconseguir que
6.600 persones assistissin a
les seves funcions a l’Off del
festival. Enguany hi assisteix
un gran nombre de programa-
dors que van clissar l’especta-
cle de Cor de Teatre, barreja
de cant a capella i teatre hu-
morístic, i que va aconseguir
una gira amb 80 actuacions

per França, Suïssa i Alema-
nya. Aquest és el menú del
2013:
Naïf. L’espectacle de clown

de Toti Toronell indaga en
l’univers emocional del pú-
blic amb un viatge sense pa-
raules que passa de moments
de “riure per no plorar” a
d’altres de plorar de riure.
OVNI. De Farrés Brothers.

A una nena, que recorda la
Matilda de Roahl Dahl, els
seus pares no la volen. I a
dos astrònoms que de nit
miren l’univers, però que de
dia espien el seu veïnat a la
manera del protagonista de
La finestra indiscreta, no els
agrada. Un espectacle de tite-

lles que aprofundeix en les
relacions familiars.
Le Prince Heureux. De La

Baldufa. Les titelles i els ac-
tors que els manipulen con-
viuen a l’escenari d’aquesta
adaptació del conte d’Oscar
Wilde que barreja llum, om-
bres, projeccions, dibuixos,
narracions i música, en una
producció que ha girat per
tot Europa.
Circ Teatre Modern. De

vegades sembla circ i d’al-
tres, instal·lació artística. Un
cercle col·locat al bell mig de
l’escenari és la base de la tro-
bada entre el món expressiu
dels dos intèrprets que inspi-
ren la seva creació conjunta

La ciutat francesa, capital del teatre mundial

Cultura

AVINYÓ
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Pot l’escola crear un sentiment de
participació social i comunitària per
regenerar la democràcia? Al
#perspectivesBofill

Només el primer semestre del 2012,
les elèctriques van guanyar 3.801
milions d’euros. Qui hi ha als seus
consells d’administració?

Marxem a Karlovy Vary (Txèquia)
per acceptar l’entrada de
l’@academiacinecat a la xarxa
d’acadèmies europees, la FAN.

Carlo Padial Escriptor

Ver a un tipo cool en el Born con
mostacho, patillas, tattoos y el
gorrito en bici. Entender que eso es
todo lo que puede ofrecernos.

#tuitsdecultura Ismael Palacín Director Fund. Jaume Bofill
@ismaelpalacin

Jaume Barberà Periodista
@JaumeBarbera

Isona Passola Dir. Acad. Cinema Català
@isonapassola@carlopadial

Peret
alCampNou

U n dels moments més emocionants
del Concert per la llibertat celebrat
al Camp Nou: quan Peret va inter-
pretarL’emigrant i quan, en acabat,

va posar dret el públic amb una versió tuneja-
da de la cançó Gitana hechicera. La combina-
ció d’emoció profunda i de frivolitat rítmica va
ser molt oportuna. La tornada de “Catalunya
té molt poder, Catalunya és poderosa” repro-
duïa, canviant només el nom de la protagonis-
ta, la lletra que en la composició original cor-
responia a Barcelona. L’aportació de Peret,
que va coincidir amb elmoment en què, incom-
prensiblement, TV3 va emetre el Telenotícies i
no va donar continuïtat a la retransmissió en
altres canals com el 33 o Esports 3, va ser molt
celebrada. Alguns fins i tot van pensar que
aquest “Catalunya és poderosa” era una mena
d’himne alternatiu, diferent en to i literalitat,
al dramàtic Els segadors.
A la documentadíssima biografia que Juan

Puchades va escriure sobre Peret (Peret, bio-
grafia íntima de la rumba catalana, Ed. Global
rhythm), s’expliquen, fil per randa, les circums-
tàncies de l’enregistrament de la cançó Gitana
hechicera. Aquest capítol del llibre, com molts
altres, és especialment interessant. Descobrim
que la cançó va ser un encàrrec per animar la
clausura dels Jocs Olímpics del 1992. L’hipe-
ractiu Rafael Moll i Cuqui Pons van ser uns
dels instigadors del projecte. En principi, prete-
nien aprofitar l’aparador d’una cerimònia de
clausura per reunir en un mateix escenari, i
amb un esperit ecumènic, tots els ídols de la
rumba: Los Amaya, Los Manolos i fins i tot,
com a cirereta, els Gipsy Kings. Peret va accep-

tar l’encàrrec i va treballar tant que, segons el
tècnic de so que va supervisar l’enregistra-
ment oficial de la cançó, va invertir més de
400 hores d’estudi, amb un nivell d’exigència i
de perfeccionisme insòlit.
Sentint la interpretació que Peret va fer al

Camp Nou, també es podia pensar, des d’una
actitudmés sacralitzadora i purista, que la ver-
sió banalitza, frivolitza i desvirtua l’original. I
que, aplicant el mateix criteri de polivalència
oportunista, la tornada es podria convertir en
unamena de plantilla a la carta per festesmés i
menys transcendents. Festa Major de
Vilanova? “Vilanova és poderosa, Vilanova té
molt poder”. Aplec a Mollerussa? “Mollerussa
és poderosa,Mollerussa témolt poder”. Revet-
lla a laGarriga? “LaGarriga és poderosa, la Gar-
riga té molt poder”. Però aquesta reticència
queda parcialment desmuntada per la història.
Resulta que, com explica la biografia de
Puchades, Gitana hechicera ja era un producte
reciclat i l’adaptació d’una composició de Pe-
ret dels seus temps de fidel de l’Església Evan-
gèlica de Filadèlfia. La tornada de la cançó
deia: “Jesucristo es poderoso. Jesucristo tiene
poder”. L’evolució de la lletra, doncs, ha seguit
els insondables i sempre sorprenents camins
del reciclatge: de Jesús a Barcelona i de Barce-
lona a Catalunya.

que venmés de 2,3milions de pla-
ces. Catalunya tindrà presència
oficial gràcies a l’Institut Ramon
Llull. “Hi seremper segona vega-
da –explica Raúl David Mar-
tínez, delegat a París– perquè pú-
blic i programadors descobreixin
la riquesa i diversitat de l’activi-
tat teatral catalana”.
El Ramon Llull va convocar

candidatures “i un comitè d’espe-
cialistes va seleccionar les com-
panyies d’acord amb criteris de
creativitat, escriptura renovado-
ra o particular exigència tècni-
ca”. El suport inclou 20.000
exemplars d’un imprès, servei de
premsa i publicitat i fins i tot des-
peses de transport, allotjament i
lloguer de sales.
Un viàtic en aquesta selva en la

qual només el més fort aconse-
gueix el doble objectiu d’atreure
públic i deixar-se veure per al-
gundels 3.700 professionals acre-

ditats –xifra del 2012–, amb un
17% de periodistes i la resta pro-
gramadors. Difícil: si el 1966 l’Off
va engegar amb una sola compa-
nyia, el 2013 en seran 1.066 (8.000
artistes i tècnics de vint països)
amb 1.258 espectacles i 48 “esdeve-
niments; debutar sense padrins es
converteix en un infern”.
A Le Figaro, Armelle Héliot,

crítica de teatre, matisa: artistes i
tècnics francesos accepten els
sacrificis perquè amb aquelles
tres setmanes acumulen hores
per conservar l’estatut d’inter-
mitents de l’espectacle. Però
llogar una sala amb capacitat per
a cent espectadors, en el moment
menys car del dia, es pot acostar
als 11.000 euros, sense comptar
regidor, taquilla, fullets. I el
capítol d’allotjament d’artistes,
uns 700/900 euros: el festival dei-
xa a Avinyó més de 30 milions
d’euros, a costa de l’overbooking
de llits.
“A Avinyó cal pagar per tot

–conclou Héliot–: 300 euros per
figurar en la guia oficial (multipli-
cat per 1.066 companyies; una bo-
na xifra). Teatres sovint sub-
vencionats, exigeixen tanmateix
compartir despeses. O repartir la
recaptació. D’altres són llogats
per les regions, que així oferei-
xen un escenari a les seves compa-
nyies.
“Avinyó, amb els seus

7.171.000 d’euros, és, entre les
2.500 manifestacions de l’estiu
francès, la que rep més subven-
ció. Però la inversió de l’Estat no
és a fons perdut. Injecció de liqui-
ditat per a les ciutats amfitriones:
un estudi del 2012 del festival
d’Ais de Provença va establir que
cada euro de subvenció es tra-
dueix en deu per al comerç i hos-
taleria locals. En el seu cas, 65mi-
lions. Un públic estiuenc majori-
tàriament francès deixarà en ta-
quilles més de cinquanta milions
d’euros.c

El festival de teatre
reuneix de 35 a 40
companyies i l’Off
supera aquest
any el miler

en les escultures cinètiques
d’Alexander Calder, en el mun-
tatge de títol homònim.
Hidden/Choice. De Cobos-

Mika. La companyia arriba a
Avinyó amb dos espectacles
de dansa, improvisació, arts
marcials i teatre físic. Hidden
és un duet que il·lustra les
baralles, desitjos i emocions
d’una parella i Choice és un
quintet que s’endinsa en la
intimitat per mitjà de les
acrobàcies.
Katastrophe. De l’Agrupa-

ción Señor Serrano. Cente-
nars d’ossets que habiten
onze maquetes conviuen amb
quatre actors i una pantalla
per ironitzar el caos, el joc i
la destrucció de la civilització
humana en una producció
que combina teatre, dansa i
videoart.

Divisions. De Tuvalú Pro-
duccions. Les aventures
d’Èdip Rei adaptades al nos-
tre temps. Un titella realitza
diferents accions en cubi-
cles col·locats per tot l’escena-
ri. Per cap té una petita càme-
ra que mostra la visió real
del seu univers en miniatura
en un gran monitor. El seu
diari de viatges l’escriu a
Twitter.
Lions. De Pau Miró. El dia

17 de juliol es durà a terme la
lectura pública de Lions, la
segona part de la trilogia
animal de Pau Miró que abor-
da des de diferents perspecti-
ves els vincles familiars.
L’obra va guanyar el premi
de la Crítica al millor text
teatral i ha estat representa-
da a múltiples escenaris euro-
peus. / Ana Pérez

ALBERT URIACH

La cançó pretenia aprofitar
l’aparador d’una cerimònia
de clausura tan vista com
la dels Jocs Olímpics del 1992

Sergi
Pàmies


