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Britney Spears publica
el seu vuitè disc d’estudi
Britney Jean, el nou disc de Britney Spears, es
publicarà la setmana que ve amb les cançons
“més personals” i menys agosarades de la
nord-americana. Hi abunden els mitjos temps
i lletres sobre l’oblit, la maternitat i l’ambició.
El nou treball de Spears s’allunya dels ritmes
ballables del primer single, Work bitch.

Mor Tabu Ley, referent
musical del Congo
Tabu Ley Rochereau va morir ahir en un hos-
pital de Brussel·les als 73 anys. El gran refe-
rent del soukous i de la rumba congolesa ha
passat per formacions com African Jazz, Afri-
can Fiesta National i Orchestre Afrisa Inter-
national, amb la qual va popularitzar cançons
com Sorozo i Mose Konzo.

‘Orlando’
EL CANAL
29 de novembre

SANTI FONDEVILA

GuyCassiersvafrapar-nos
ambElcordelestenebres,
de Conrad. Aquest cop,
posasobrel’escenariuna
versió d’Orlando, de Vir-

ginia Woolf. L’espectacle segueix les
línies mestres del director, en què la
música i la imatge projectada es com-
binen amb la narració per transpor-
tar-nosalmónliteraridel’escriptora.
Orlando és un monòleg. L’actriu Ka-
telijne Damen és la mèdium entre el
text i la història: el viatge emocional
d’un home que viu 300 anys, des de
l’època elisabetiana fins al 1928. Da-
men està tota sola al bell mig d’un es-
cenariambplafonsdibuixatsambuna
mena de collage que alhora es projec-
taenunagranpantallajugantambles
formes i els continguts.

És un muntatge estèticament per-
fecte,sonoramentidealiactoralment
introspectiu, delicat, íntim. El relat,
però, es revela amb tota la seva gran-
desa i força a través de les paraules
–magnífica traducció– que cal anar
llegint en el sobretitulat. Aquesta
obligació distreu i impedeix que el
suggestiu món creat per Cassiers i la
gran actriu s’apoderin de nosaltres, i
el viatge ple de reflexions sobre sexe,
feminitat, literatura i poesia se’n res-
sent. La proposta és homogènia i cap-
tivadora, quasi hipnòtica, però per
qüestionsd’idiomaengaudimnomés
d’unapart.Alafi,Orlandonoésunes-
pectacle gaire teatral, sinó una nar-
ració. En tot cas, sortim decidits a re-
trobar la novel·la de Woolf.e

Crítica

quen la via administrativa, ens fis-
calitzen més que mai”. Fins i tot te-
atres privats com el Romea, que re-
bia una subvenció del ministeri de
Cultura, ara només la té amb la con-
dició que els espectacles surtin de
gira, de manera que la productora
Focus exigeix al director del teatre
que faci la programació pensant que
algun espectacle pugui viatjar, en
definitiva, a Madrid.

Lluitar cada espectador
S’imposa la gestió de públics: el
porta per porta per captar clients
Les entrades suposen una part cada
vegada més rellevant del pressupost
d’un equipament com el Palau de la
Música. “El públic és un element
clau de finançament”, diu Oller. El
director del TNC també és consci-
ent que el risc en la programació
s’ha de calibrar: “Segons quines ex-
periències s’han de fer a la Sala Pe-
tita i no a la Gran”, admet. Per a un
festival com el Temporada Alta, la
taquilla representa el 22% del pres-
supost, però sobretot és la base que
solidifica el projecte, també als
ulls de l’administració i dels
possibles espònsors.

Per guanyar públic, la
diversificació és ne-
cessària. “Els estudis
de mercat ens diuen
que tenim garantit
un 40% d’ocupació
de la Sala Gran, però
per arribar al 80%
necessari hem de se-
duir un espectador no
fidel”, diu Albertí. “Es
tracta de ser intel·ligents
amb la programació i pensar
concert a concert. És un treball ar-
tesà, no hi ha una fórmula màgica.
S’ha convertit en una feina minu-
ciosa”, explica Oller.

La comunicació és imprescindi-
ble. El director del Palau, per exem-
ple, va en persona a presentar la pro-
gramació als llocs on creu que hi pot
trobar públic interessat: “Han de
veure el director entusiasmat! –diu
Oller–. Dediquem moltes més hores
que abans a anar a buscar públic per

a cadascun dels 88 espectacles”, diu
Salvador Sunyer. En centres i festi-
vals s’està estenent la figura del res-
ponsable de públics, que dirigeix el
màrqueting a un col·lectiu diferent
en funció de cada espectacle. I es
tracta d’accions tan concretes com
picar a la porta d’instituts de secun-
dària, perruqueries, escoles d’idio-
mes o a la federació d’entitats corals.
Igual que no hi ha un espectador per
a tota la temporada, sinó per a cada
espectacle, la publicitat en formats
convencionals i anual ha passat a la
història. “M’ha sorprès la
potència de les xarxes
socials. A Facebook
podem vendre 600
entrades en una
hora”, diu Albertí.

“L’espai s’ha
d’adaptar al pú-
blic i no el públic a
l’espai. Per això hi
fem un concert de
Fangoria i l’òpera
Norma –exposa Pep
Tugues–. Després, en el
preu i la comunicació,
marques l’estil. Has de captar
nous espectadors però també mimar
els que ja tens, i respectar-los. Has de
conèixerelteupúblicisabersegmen-

tar-lo. Sialgúfacincanysquenomés

Empresa
“Buscar
patrocinis no
és gratificant
perquè ara és
infructuós”,
diu Casadesús
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Un món suggestiu
frenat per un mur

lingüístic

veaveureòpera,novolquel’informis
de dansa”. És un “canvi de mentali-
tat”, opina Albertí: “Hem de ser més
actius, més atents a l’espectador, ara
és algú amb qui dialogar”.

Mantenir el servei públic
Compromís amb el públic i amb
un sector artístic amb dificultats
Malgrat la necessitat de recursos,
“no n’hi ha prou omplint la sala, s’ha
de fer amb coses que justifiquin la te-
va missió pública”, diu Casadesús. La

tasca social i educativa és important
i, segons Albertí, amb la llei

de mecenatge, bé po-
dria ser atractiva per

captar diners ex-
terns.

“L’impacte de
l’art en la societat
per a mi és essen-
cial, i va més en-
llà de tenir la sa-

la plena. Es tracta
de com fer que l’art

importi”, explica el
director del Mercat de

les Flors. Els espais han
obert connexions abans insò-

lites: des dels centres cívics fins a les
biblioteques. I funcionen. Es tracta
de convertir el públic en còmplice i
“educar un espectador que no va a
buscar la satisfacció immediata sinó
un compromís molt més profund”,
diu Albertí, que ha programat dese-
nes d’activitats paral·leles. “El pro-
gramador teatral ha de ser cada vega-
da més un nucli d’activitats culturals
diverses, perquè el món no és com-
partimentat”, defensa el director del
Temporada Alta.

La feina no s’acaba amb la pro-
gramació. “Em sento compromès
amb el sector, a projectar els artis-
tes internacionalment, a fer créixer
un creador, a fer emergir els joves.
No té sentit una producció d’auto-
consum”, defensa Francesc Casa-
desús. Les xifres no ho són tot.
“Hem de contribuir a programar la
descoberta, a difondre la música
–afegeix Oller–. Una programació
que només té l’objectiu d’atreure
públic és pobra i empobridora”.e
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