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El sector del dibuix ani-
mat a Catalunya demana
una plataforma de projec-
ció internacional. El ta-
lent, i fins i tot un petit en-
tramat industrial, no hi
falta, però la venda a l’es-
tranger, veritable forma
de fer rendible i engrandir
les produccions, encara
té un gran sostre al qual
no s’ha arribat.

Per solucionar aquest
dèficit d’internacionalit-
zació del sector, el Depar-
tament de Cultura impul-
sa Anima’t Networking

Summit, la primera cime-
ra del sector de l’animació
a l’Estat espanyol, que reu-
nirà, el 10 i 11 d’octubre a
l’Arts Santa Mònica de
Barcelona, productors i
programadors internacio-
nals per mostrar la vitali-
tat de l’animació catalana.
Aquest mercat del dibuix
animat té el suport del
Festival de Cinema Fan-
tàstic de Catalunya, a Sit-
ges, del qual serà un dels
seus apèndixs, l’Associa-
ció Catalana d’Animació
ANIMATS, la Federació
Espanyola d’animació DI-
BOOS, Televisió de Cata-
lunya, Catalan Films&TV,
Proa, Icex i Media Ante-
na Catalunya.

La trobada s’estructu-
rarà en diversos formats:
presentacions, ponències

i  classe magistral, i tindrà
la participació dels canals
Al Jazeera (Qatar), MTV
Networks Latin America
(Estats Units), BBC i
Channel 5 (Gran Breta-
nya), i TV France (Fran-
ça), entre d’altres. En to-
tal es presentaran 33 pro-
jectes. Cada any, la cime-
ra tindrà un país convi-
dat, que en la seva prime-
ra edició és Irlanda.

A l’Estat espanyol hi ha
unes 200 productores i
distribuïdores, un 60% de
les quals són catalanes.
La facturació total de
l’any 2011 va ser de 306
milions d’euros. Segons
va dir ahir en la presenta-
ció del projecte el conse-
ller de Cultura, Ferran
Mascarell, “cal interna-
cionalitzar el sector.” ■
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Barcelona acull una
trobada professional
de cinema i televisió
d’animació

Un mercat de dibuixos animats

‘Les aventures de Tadeu Jones’, una producció amb participació catalana d’èxit ■ ARXIU

“No estem preocupats per
la marxa del director ni
tampoc per la del director
artístic, que feia setze anys
que era al càrrec, o per la del
responsable del Cor, que en
feia vuit, sinó per definir
quin teatre volem, si un de
primera, de segona divisió o
de tercera regional, i això
ho han de decidir les insti-
tucions, els mecenes i el pú-
blic”: Manel Bertrand, pre-
sident de la Societat del
Gran Teatre del Liceu, no es
va perdre ahir la inaugura-
ció del curs 2013/2014,
que es presenta farcit d’in-
terrogants, i això era palpa-
ble entre els assistents al
primer dels quatre con-
certs programats pel Bi-
centenari Verdi.

“Esperem que tot s’arre-
gli!”, va opinar Alícia Boix,
una antiga abonada. “Ens
fa por que amb les retalla-
des baixi la qualitat de les
òperes”, va reblar Antònia
Figuerola, també abonada.
“És lamentable, el govern
de la Generalitat en lloc de
preocupar-se per la consul-

ta s’hauria de preocupar
per l’economia i per salvar
el Liceu, que és un teatre
únic al món”, va expressar
Alfonso Perruca, un altre
abonat de llarg recorregut.

Al concert tampoc no hi
va faltar el conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, que
es va mostrar confiat en el
futur del teatre: “El Liceu
ha superat circumstàncies
més difícils i aquesta també

la superarà; des del govern
farem tot el necessari.” So-
bre la taula, els embolics es
multipliquen, començant
per la tria del nou director
general del Liceu, que hau-
rà de substituir Joan Fran-
cesc Marco, i que es donarà
a conèixer aquest diven-
dres en roda de premsa des-
prés de la reunió del patro-
nat del Liceu. Alguns dels
noms que sonen a les tra-

vesses són els de Roger
Guasch, enginyer químic i
gerent de L’Aliança –molt
discutit, d’altra banda, per
una part del sector de les
arts escèniques, que de-
nuncien que es tracta d’un
perfil “sense cap experièn-
cia en infraestructures cul-
turals”, segons Ramon Jo-
vells, gerent durant onze
anys de l’Institut del Tea-
tre–-, i una exdirectiva de

Port Aventura, que podria
ser l’economista Mercedes
de Pablo, master en admi-
nistració d’empreses per
l’Iese. En tot cas, el nou ges-
tor haurà de saber fer anar
les tisores i fer malabaris-
mes: el teatre ha experi-
mentat una retallada de
12 milions d’euros els dar-
rers anys i es parla d’ex-
ternalitzar serveis, així
com de fusionar el cor i

l’orquestra per fer front a
la davallada d’ingressos.

Un altre incògnita és sa-
ber qui reemplaçarà el di-
rector artístic del Liceu,
Joan Matabosch, que mar-
xa al Teatro Real de Ma-
drid a partir de l’1 de ge-
ner. “Hem de definir qui-
nes qualitats ha de tenir el
director en la nova època i
pensar bé la tria”, va expli-
car Mascarell. El crític
d’òpera Roger Alier, per la
seva banda, considera
que, més que el canvi de di-
recció, li preocupa la reta-
llada de funcions i el fet
que el nou director artístic
“mantingui la línia innova-
dora de Matabosch però
cuidant més el públic”. ■

Un Liceu de segona?
Valèria Gaillard
BARCELONA

El teatre engega la nova temporada amb un reguitzell d’interrogants oberts
sobre qui dirigirà la institució, però també sobre el nou model que ha de seguir

El Liceu, ahir en l’inici de temporada, amb el primer dels quatre concerts programats pel Bicentenari Verdi ■ MARTA PÉREZ

Mascarell: “El
Liceu ha superat
circumstàncies
més difícils i
aquesta també
la superarà”


