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Els editors espanyols confien
a augmentar les exportacions

LLIBRES I FIRA DE MADRID

c

EUROPA PRESS
MADRID

La Fira Internacional del
Llibre de Madrid, LIBER

2003, es va acabar ahir amb modera-
da satisfacció per part del sector edi-
torial espanyol, que confia que en el
que queda d’any les exportacions de
llibres augmentin per poder superar
les xifres del 2002.

La Federació de Gremis d’Editors
d’Espanya (FGEE) va fer públic un co-
municat en què va destacar que «LI-
BER es consolida com una de les fi-
res del llibre més importants amb
què compta el món de parla hispa-
na; ha reunit en aquesta ocasió
més professionals que mai del sec-
tor del llibre i ha servit per fer un
exhaustiu repàs a la majoria dels
aspectes relacionats amb el món
del llibre».

L’any 2002 es van editar a Espa-
nya més de 60.000 títols i se’n van
produir 276 milions d’exemplars,
amb una facturació total al mercat
interior superior als 2.600 milions
d’euros, segons va assenyalar la
FGEE. De la mateixa manera que
passa en altres indústries, però, un
dels problemes més importants amb
què es troba el sector és la pirateria.
A Espanya, les empreses que més pa-
teixen aquest problema són aquelles
que fan servir les noves tecnologies
per elaborar les seves bases de dades,
ja que comencen a ser piratejades i
danyades.

Per un altre costat, la FGEE va en-
tregar per segon any consecutiu els
premis al Foment de la Lectura als
mitjans de comunicació, que van re-
caure en el diari ABC, el programa El
ojo crítico, de RNE, i Ràdio Televisió
d’Andalusia.<

Una mostra multidisciplinària acosta a Barcelona la gran varietat artística de l’Orient i el Pacífic

El Festival Àsia transforma la Ciutat del Teatre
ART I ALTRES MONS

c

NÚRIA MARTORELL
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La Ciutat del Teatre no es-
tarà a Montjuïc el cap de

setmana que ve, sinó a l’Àsia. La cul-
tura i la tradició oriental envairan el
Mercat de les Flors, l’Institut del Tea-
tre i el Teatre Lliure gràcies a la mul-
tidisciplinària proposta del Festival
Àsia. A partir de demà es posen a la
venda les entrades dels espectacles
que es programaran des de diven-
dres fins diumenge, si bé la majoria
d’exposicions i actes seran gratuïts.

El festival, organitzat per la Casa
Àsia, arriba a la segona edició «amb
una fesomia renovada» i amb «un
programa més ampli», segons va ex-
plicar Juanjo Arzubialde, l’organit-
zador del certamen. Està previst que
20.000 visitants (tres vegades més
que l’any anterior) participin en els
actes.

Aquest any, el Festival Àsia fa un
èmfasi especial en l’art contempora-
ni xinès, a través de la pintura, l’es-
cultura, la fotografia i l’art kitsch,
amb obres recopilades per la galeria
privada Loft, de Barcelona. Entre les
diverses exposicions destaca la que
està dedicada a la pintura, que es-
tarà ubicada a la seu de la mateixa
galeria Loft (carrer Ample, 5). Les
obres d’autors com Chen Wenbo,
Guo Zei, Feng Zhenjie, Guo Wei, Sui
Jianguo i Feng Mengbo mostraran
com aquests pintors van saber apro-
piar-se les grans avantguardes euro-
pees utilitzant el pes de la cultura xi-
nesa com a marc de referència. La
mostra es podrà visitar fins a l’1 de
desembre.

La segona exposició, al Teatre
Lliure, és una selecció d’obres avant-
guardistes realitzades en el trans-
curs dels últims 15 anys del segle XX
i centrades en creacions de fotogra-
fia i pintura kitsch que constitueixen
un testimoni del desenvolupament

de la societat de consum a la Xina i
de la invasió de productes estran-
gers. Així mateix, hi haurà 35 foto-
grafies de performances vinculades al
cos. Segons l’expert en art asiàtic
Jean-Marc Decrop, «els artistes que
van dur a terme aquestes accions
van ser els protagonistes de la cul-
tura underground de Pequín i els
precursors de l’art contemporani
actual».

q LA MURALLA AUSTRALIANA
Per un altre costat, els centres FNAC
de Barcelona acolliran fins al 24 de
novembre una mostra de la propa-
ganda comunista durant la revolu-
ció cultural xinesa a través de 35 car-
tells, a L’Illa, i una col.lecció de 40 fo-
tografies del període 1993-1998, a El
Triangle. Entre les exposicions, ja fo-
ra del context xinès, destaca Grans
tanques d’Austràlia, una reproducció
en miniatura de la construcció hu-
mana més llarga del món –quatre
vegades més que la Gran Muralla xi-
nesa. Aquesta instal.lació, que està
situada a l’aire lliure a l’Institut del
Teatre, es completarà amb una ac-
tuació de Jon Rose i Hollis Taylor,
que interpretaran les seves composi-
cions musicals utilitzant els cables
de les tanques com si es tractés de
cordes musicals.

El cine també té un paper impor-
tant en aquest certamen a través del
Festival de Curtmetratges de l’Àsia i
el Pacífic, que tindrà lloc a l’Institut
del Teatre al llarg de tot el cap de
setmana. Altres activitats comple-
mentàries d’aquest Festival Àsia
2003 seran l’exhibició de tatuadors
maoris, polinesis, neozelandesos i
australians; els tallers de cal.ligrafia
japonesa Shodo; les presentacions
d’arts marcials i de jocs típicament
asiàtics, així com les mostres gas-
tronòmiques, en què tenen un espe-
cial protagonisme les cuines persa i
tailandesa.<

OFERTA MUSICAL

DELS TAMBORS
ALS DISCJÒQUEISç

En l’apartat musical, el
Festival Àsia comptarà

amb l’actuació conjunta de Car-
los Jean i el discjòquei de la zo-
na del Pacífic Calvin Rore. Natu-
ral de les illes Fiji, Rore compon,
grava i produeix música inspira-
da en els cants, les llegendes i

les històries tradicionals de la se-
va regió.

Com a mostra de la fusió entre
la música electrònica i la tradicio-
nal, Casa Àsia presentarà diven-
dres el grup Panjabi Hit Squad,
un exponent de l’estil bhangra.
També hi haurà lloc per als tam-
bors taiko del Japó, els instru-
ments de percussió de Corea i
l’actuació dels germans Petit
Amadeus en un concert de músi-
ca clàssica.

A més de diversos especta-
cles de balls tradicionals, desta-
ca el que ofereix la companyia
Pratadavi Theatre, que mostra,
amb música en directe, el ritual
d’instrucció de la dansa tailan-
desa.

Tota l’oferta del Festival és
gratuïta, excepte els concerts
de Panjabi Hit Squad i Carlos
Jean i DJ More, les marionetes
de la companyia Hsin-Hsing Ko i
l’obra de teatre El so de Siam.

33 Una imatge de l’obra de teatre El so de Siam, que es veurà al Festival Àsia.

EL PERIÓDICO


