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Roger Bernat representa aGirona els debats deNumax i anirà aMondragón

DeNumaxaFagor

La crítica britànica ha nominat l’artista com a
millor ballarina de l’any; avui actua aGirona

Uníntim
‘Ay!’d’Eva
Yerbabuena

Setmana de creació contemporània al festival Temporada Alta

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

D
onar a llum acaba
sent per a moltes
coreògrafes un viat-
ge interior a partir
del qual es parei-

xen les creacionsmés íntimes, les
que millor reflecteixen la natura-
lesa de l’artista. És el que li va suc-
ceir a la bailaora Eva Yerbabuena
amb el naixement de la seva sego-
na filla, Marieta, fa un any i mig,
amb un embaràs que la va obligar
a parar durant 13mesos. D’aques-
ta desconnexió del món del fla-
menc i la dansa onYerbabuena es-
tà ficada des dels 15 anys, és d’on
sorgeixAy!, el seu nou i reeixit es-
pectacle, un solo de 80 minuts
amb el qual ha seduït la crítica
britànica que, després de veu-
re-la al festival de flamenc deLon-
dres, l’ha nominat amillor ballari-
na de l’any als National Dance
Awards..., la primera flamenca
que apareix en aquesta llista.
“Ay! és una reflexió de 13 me-

sos que m’ha ajudat a veure la vi-
da des de la barrera, a treballar-
me la calma i la paciència. Es trac-
ta de compartir sentiments a tra-
vés del flamenc”, diu per telèfon
des de l’AVE que la duu a Girona,
on avui actua (Teatre Municipal,
21 h) a la setmana de creació con-
temporània de Temporada Alta.
Yerbabuena acompanya el vigo-

rós ball d’aquestAy! amb la guitar-
ra de Paco Jarana, el cante de Jo-
sé Valencia, la percussió d’Anto-
nio Coronel i el contrapunt clàs-
sic del violinista Vladímir Dmitri-
enco. “Tenia ganes d’experimen-
tar amb el violí del Vladímir –ex-
plica–, així que als 13 mesos del
meu retir vaig quedar amb ell i li
vaig dir que no necessitava una
melodia sinó un so, un so que em
tragués de dins de la incertesa, la
por, els dubtes que havia anat cre-
ant...”. La coreògrafa i el violinis-
ta van improvisar en aquesta re-
cerca –“tot ha sorgit per necessi-
tat, res no és premeditat”, afe-
geix–, fins a trobar aquest espec-
tacle minimalista d’escenografia

senzilla, on el color el posen la
música, els llums, el cant o aques-
ta ràfega daurada que en un mo-
ment donat és el vestuari.
Flamenca d’inquietuds con-

temporànies des que va contac-
tar fa tres lustres amb Pina

Bausch i també amb Carolyn
Carlson –amb aquesta última va
realitzar l’any passat un interes-
sant duet a la Primera Biennal de
Flamenc de París–, Yerbabuena
reconeix que sempre “he inten-
tat trepitjar terra en aquest tema,
no perdre’m mai, no oblidar-me
de quin va ser el llenguatge que
em va atrapar en un inici, el fla-
menc, encara que sóc reticent al
concepte de puresa. El terme
‘pur’ té un significat relatiu”.
De Pina diu haver tingut el pri-

vilegi “que m’hagi corregit”. Era
convidada al festival deWupper-
tal i abans de morir la coreògrafa

alemanya, van començar a treba-
llar en un possible projecte jun-
tes. “Treballar amb ella i conèi-
xer-la en l’aspecte personal t’enri-
queix com a ésser humà. Pina és
el que qualsevol creador o artista
vol ser, ningú no va transmetre
tant amb un sol moviment”.
Yerbabuena, que recorda amb

amor el projecte que el Mercat
de les Flors li va demanar l’any
passat amb nens gitanos a l’Hos-
pitalet, diu que és la rareta de la
família. “A casa ningú no canta,
ningú no balla, ningú no toca... a
la mare li agradava la perruque-
ria i el pare era paleta. El món de

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E
ls anys passen i les his-
tòries es repeteixen. El
1979, després de dos
anys i mig de vagues,

de mobilitzacions i d’experimen-
tar amb l’autogestió, els treballa-
dors de la fàbrica d’electrodomès-
tics Numax van acordar en as-
semblea que les últimes 600.000
pessetes de la caixa de resistèn-

cia fossin perquè el cineasta
JoaquimJordà gravés la seva llui-
ta i els seus debats. El resultat va
serNumax presenta, un film clau
que avui forma part de la col·lec-
ció de museus d’art contempora-
ni. Ara, 34 anys després, Roger
Bernat ha reprès aquest film per
reconstruir i re-presentar les as-
semblees d’aquells treballadors
enRe-presentació: Numax, un es-
pectacle que es presenta avui
dins del festival Temporada Alta

–al Centre Cultural la Mercè– i
que incideix en la línia de Bernat
dels darrers temps de ficar de ple
els espectadors a les seves obres,
de crear dispositius teatrals que
els converteixi en protagonistes
totals: a Re-presentació: Numax
només hi ha una performer, Nú-
ria Martínez-Vernis, que encar-
na la moderadora de l’assemblea,
i serà el públic el responsable
que funcioni l’obra, de represen-
tar els debats de Numax, els dià-

legs dels quals estaran veient en
una pantalla.
El públic responmolt bé i com-

prèn de seguida el seu paper, que
“tenen la responsabilitat d’aixe-
car una peçamolt fràgil”, diuBer-
nat, que explica que vol que
aquest projecte, en les seves no-
ves fases, vagi a Mondragón, on
parlarà amb els treballadors de
Fagor–una altra fàbrica d’electro-
domèstics que tanca– a comença-
ments del proper any.
L’artista, que ha creat última-

ment dispositius teatrals partici-
patius com Domini públic o Pen-
dent de vot, explica que li interes-
sava una assemblea com la deNu-
max, “on la paraula no la liderava
la gent que normalment té la pa-
raula i la utilitza amb talent, sinó

la que normalment no la utilit-
za”. per crear una peça on la pa-
raula recobra la seva fragilitat i
no és emprada com una arma.
Unes assemblees on, diu, es mos-

tra un conflicte de classe molt
més desenvolupat que ara: els tre-
balladors de Numax ja porten
més de dos anys autogestionant-
se i es plantegen deixar-ho per-

“Volia experimentar
amb el violí de
Vladímir Dmitrienco,
necessitava un so, no
una melodia”, explica

Els treballadors de
Numax, diu Bernat,
es van plantejar
si el treball a una
fàbrica tenia sentit
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DAVID AIROB

Dimarts passat, Cinesa va triplicar el públic habitual a la seva sala de Diagonal Barcelona

P Ú B L I C O C U L T ?

SALVADOR LLOPART
PEDRO VALLÍN
Barcelona/ Madrid

Terrible. Nefast. Una catàstro-
fe, afirmen els exhibidors de ci-
nema consultats a l’hora de co-
mentar la política –suïcida, afir-
men alguns– de baixada de
preus, seguida unilateralment
per part de les cadenes Cinesa i
Yelmo aquesta mateixa setma-
na. Les dues cadenes, de dilluns
a dimecres, van posar els preus
de les entrades a les seves sales
a tres euros i mig. La sensació
de rebuig va acompanyada, a
més, d’una incògnita: I ara què?
“Abaixar els preus és política

de terra cremada”, afirma Pere
Sallent, l’impulsor dels cinemes
Full HD, situats en el centre Co-
mercial Splau, aCornellà de Llo-
bregat (Barcelona). “Estic con-
vençut que si abaixem els preus
a la meitat el resultat no serà el
doble de públic”, afirma Sallent,
a qui no li manca públic: amb 25
sales, els Full HD superaran el
milió d’espectadors a finals
d’any. “Això, més que una pro-
moció, és pura desesperació”,
afegeix.
Altres exhibidors parlen de

“guanys per a avui, però no asse-
guren el futur”, en vista de les da-
des de la iniciativa. Durant els

tres dies de promoció, de dilluns
a dimecres, Cinesa va multipli-
car per quatre els seus especta-
dors. En total van ser 191.976 en-
trades venudes davant les
43.341 del mateix període de la
setmana anterior. Cinesa, amb
42 sales –509 pantalles en total–
sol acollir uns vint milions d’es-
pectadors a l’any. Yelmo, per la
seva part, va vendre 112.021 en-
trades durant la promoció, la
qual cosa per a aquesta cadena
suposa un increment del 162,33
per cent respecte al mateix perí-
ode de la setmana anterior.

Aquestes dades s’han de si-
tuar en un panorama de deca-
dència en l’exhibició, com és el
cas espanyol, on l’afluència d’es-
pectadors –segons les dades del
ministeri de Cultura– va caure
el 2012 un 19 per cent, la qual
cosa representa una reducció
en la recaptació total de la taqui-
lla espanyola d’un 16 per cent.
Per Carles Balagué, director

de cinema i propietari dels cine-
mes Méliès de Barcelona, “en
aquest panorama desolador, les
decisions unilaterals com la pre-
sa per Cinesa i Yelmo són nefas-

tes”. “Hem de prendre nota de
l’èxit de la promoció”, afirma
Camilo Tarrazón, president del
Gremi d’Empresaris de cinema
de Catalunya.
“Ens envia un missatge: un

bon nombre d’espectadors de-
mana un cinema a preu reduït”,
afegeix el patró dels exhibidors
catalans, que proposa una altra
consideració: “Els preus reduïts
no són sostenibles a llarg termi-

ni”. Llavors, som davant una
guerra de preus? “El sector no
témarge per entrar en una guer-
ra d’aquestes característiques”,
afirma Tarrazón, per qui en-
trem en una altra cosa: en una
guerra de promocions.
Hi coincideixEnriqueGonzá-

lez Macho, propietari dels cine-
mes Renoir i també president
de l’Acadèmia del CinemaEspa-
nyola, qui recorda, que, des-
comptats l’IVA i el cànon d’au-
tors (un 24% en total), al cine-
ma només li queda la meitat de
la resta. Uns tres euros per en-
trada, si fa o no fa. “Aquestes ca-
denes estan en el seu complet
dret, cadascú pot fer el que vul-
gui, però aquesta baixada ha es-
tat precipitada; havíem acordat
actuar conjuntament”, diu Gon-
zález-Macho. “En fer-ho de for-
ma, diguem-ne, bilateral, aques-
ta operació ens ha fetmoltmal a
tots els exhibidors”. I la seva im-
pressió general sobre la ini-
ciativa, al marge de les formes,
no és gaire millor: “Serà una
mortmés omenys lenta, i si con-
tinua aquest procés estúpid en
el qual ens estem ficant, s’acaba-
rà el cinema a la sala”.c

CÉSAR MORENO LINDE

Els exhibidors petits
pensen que aquesta
mena d’ofertes
només solucionen el
dia a dia i no el futur

l’art i el flamenc els era descone-
gut, peròmai no van dubtar a do-
nar-me suport. Jo només volia
aprendre. Perquè la meva histò-
ria és una mica màgica: no va ser
per decisió pròpia que vaig ballar,
ni perquè els meus pares em por-
tessin a classes. Van emigrar a
Alemanya i jo em vaig quedar
amb l’àvia... Va ser la tieta Encar-
nita qui va veure alguna cosa en
mi: ‘Què li passa a aquesta nena
que quan escolta el flamenc li can-
via la cara?’. Va morir jove, als 29,
quan jo en tenia 11. I vaig comen-
çar, encara que tard, per ella. Ella
va evidenciar el meu futur”.c

què sen’adonen que és una explo-
tació. Es plantegen, diu Bernat,
no ja la col·lectivització sinó si la
feina en fàbriques té sentit, si els
serveix per emancipar-se.
Tot un mirall per reflexionar

sobre elmoment actual delmovi-
ment obrer. Un mirall que tanca-
rà avui aGirona però que s’englo-
ba en un projecte de treballar
“què ha estat de les lluites obre-
res en les últimes dècades i refle-
xionar sobre què significa avui
treballar en una fàbrica, quin sen-
tit té”. Un projecte que vol portar
al febrer a Fagor, on vol “fer-se
aquestes preguntes col·lectiva-
ment”. “Estem en contacte, però
òbviament la situació ésmolt difí-
cil ara i no és bon moment per
tenir una discussió relaxada”.c

]D’on surt el públic
que va omplir els cine-
mes de Cinesa i Yelmo
de dilluns a dimecres
passats? És el mateix de
sempre? O és un públic
nou, aquest que fa anys
que va oblidar el camí
que porta al cinema? La
solució: dilluns vinent,
quan es publiquin les
xifres d’assistència del
cap de setmana. Si les
xifres es mantenen, vol-
drà dir que aquest pú-
blic és un públic ocult.

Impostos
21%

Distribuïdora*
38%

SGAE
3%

*La primera setmana d’exhibició d’una pel·lícula,

la distribuïdora es queda entre el 50% i el 70%

de la taquilla. Després solen anar al 50%

Exhibidor*
38%

On van els diners d’una entrada?

Experimental i fidel
a les arrels. Yerbabue-
na posa tota la força al
servei del nou flamenc

Elsexhibidors trobensuïcida la
baixadadepreusdeCinesa iYelmo
Les cadenes vanmultiplicar les seves vendes reduint a 3,5 euros l’entrada


