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El sector editorial espanyol 
creix per primer cop des del 2010
El sector del llibre va facturar l’any passat 
2.195 milions d’euros a tot l’Estat, un 0,6% 
més que el 2013, fet que suposa una “recu-
peració tímida” després de cinc anys de cai-
guda constant, segons les dades de la Fede-
ració de Gremis d’Editors d’Espanya. El 
sector ha patit entre el 2008 i el 2013 una 

caiguda acumulada de 1.000 milions d’eu-
ros. La millora s’explica per l’increment de 
vendes dels llibres de text, infantils i juve-
nils, dels cientificotècnics i dels universita-
ris, mentre que la novel·la i la poesia van 
caure un 4,6%. El llibre digital ja supera en 
facturació (un 5%) el llibre de butxaca. CULTURA

Intel·lectual  
“Vull que 
m’entengui la 
meva mare, 
però vull que 
m’agradi a 
mi”, diu Morau

Repte 
“He anat molt 
al Teatre Grec 
i sempre ha 
sigut millor 
l’espai que 
l’espectacle”

Grec, amb una nova producció prò-
pia, Vorònia. “Em fa por, perquè és 
a casa i el lloc és xulíssim. Hi he anat 
a veure mil coses i sempre ha sigut 
millor l’espai que l’espectacle. Hi ha 
un punt que et quedes mirant 
amunt, amb la música, i penses: 
«Tios, pareu ja». I això és el que di-
ran de mi”, diu amb humor. Però 
davant la proposta del festival, va 
aplicar una filosofia infal·lible: tirar 
pel dret. “Encara estic aprenent a 
tenir vida més enllà de la dansa. Em 
costa una barbaritat. És com un 
animal que has de controlar, per-
què et roba molt de temps, però a 
mi em fa viure i m’estimula. Alhora, 
em preocupa pensar que serà així 
sempre. Que he d’estar tot el dia es-
timulant-me i creant per oferir al-
guna cosa als ballarins, a la gent que 
confia en mi, als teatres d’Europa 
on treballaré. No sé si en seré capaç. 
Em fa vertigen. Però mentre ho 
penso, vaig fent”.  

Això és “teatre d’imatges” 
La Veronal es mou en el ter-
reny inclassificable i poc ex-
plotat a casa nostra del 
“teatre d’imatges”, que 
remet a artistes com Ro-
meo Castellucci, Gisele 
Vienne, Rodrigo García 
i El Conde de Torrefiel. 
“La desjerarquització de 
les arts és el que m’inte-
ressa. Poder utilitzar el 
moviment, la paraula, el 
text, la imatge, tot el que sigui 
necessari per explicar una 
idea”, diu Morau. Quan se li pregun-
ta si el Teatre Grec (amb un afora-
ment de 2.000 localitats) exigirà 
mastegar els seus múltiples i com-
plexos referents intel·lectuals, res-
pon amb naturalitat: “Pensar en el 
gran públic fa terror. Què és el gran 

“Hi ha molta gent  
que no es posiciona  
i és més perillós ser 
gris que roig o blau”
La Veronal fa el salt al gran públic inaugurant el 

festival Grec amb ‘Vorònia’, un espectacle sobre el mal

públic? Gent que no va mai al tea-
tre? Si és un públic que no està ama-
nerat, això m’agrada. Però si és una 
massa que va al teatre com qui va al 
futbol, no m’interessa, ni probable-
ment jo tampoc a ells”, admet. Això 
no vol dir que no tingui en compte 

l’espectador, sinó que n’espera 
una actitud activa, que no va-

gi a arrepapar-se a la butaca. 
“Em conformaré que el pú-
blic estigui obert”, diu. En 
realitat, fins i tot els dema-
na que no hi vagin prete-
nent descobrir les costu-
res, desentranyar tots els 

símbols i copsar totes les 
imatges a la primera. “No sé 

què li hem fet a algun públic 
que està intentant tota l’estona 

provar d’entendre de què va l’obra. 
Jo quan sóc davant d’un quadre de 
Mondrian o Picasso no intento en-
tendre’l; és abstracció, formes, estè-
tica, color, música. La dansa no és 
explicar sinó transmetre. El meu 
èxit és no controlar què voldrà dir 
per a cadascú una imatge”, explica.  

Les obres de La Veronal són un 
compendi de connexions, referents 
i arts perquè així és com veu el món 
el seu director. “L’important de l’art 
és que respongui a una necessitat 
personal, però sobretot a un context 
social del present. Has d’estar com-
pletament viu, veure què passa amb 
altres creadors, al teu país, a la teva 
ciutat, políticament, socialment, 
has de saber de tot, estar tan conta-
minat com el públic. No viure a la te-
va cova, ni ser endogàmic. Jo con-
tinuo treballant amb la meva intu-
ïció, però el més important és que a 
l’altra banda hi ha algú”, afirma. Ai-
xò és pensar en el públic. I afegeix: 
“Vull que m’entengui la meva mare 
però vull que m’agradi a mi”.  

Viatge a les profunditats del mal 
Vorònia és un capítol més de la sèrie 
d’obres de La Veronal que agafen un 
lloc geogràfic real –aquí la cova més 
profunda del món, situada a Geòr-
gia– i el fan servir d’excusa llunyana 
per abordar un tema, en aquest cas, 
el mal, que en la religió, la mitolo-

Amb La Veronal passa aquell feno-
men estrany que obliga a explicar al 
gran públic d’on surt aquesta com-
panyia i el seu director, Marcos Mo-
rau, quan per als professionals i 
amants de la dansa contemporània 
són el gran referent actual, expo-
nent d’un teatre visual amb un llen-
guatge multidisciplinari singular i 
també la companyia amb més èxit 
internacional del país. Gairebé els fa 
vergonya reconèixer-ho, perquè la 
resta del sector cultural és molt frà-
gil, però ja omplen l’agenda del 2019 
amb gires d’obres seves i encàrrecs 
de Dinamarca, Suècia i Bilbao.  

Marcos Morau (Ontinyent, 1985) 
diu que ha viscut “l’efecte hiverna-
cle” que tan agrada a Catalunya: van 
començar fent produccions petites 
en espais alternatius de Barcelona, 
el Mercat de les Flors els va veure i 
va confiar en el seu talent, ells van 
anar guanyant concursos i es van 
enlairar. De fet, al Mercat és on van 
créixer, perquè diversos membres 
de la companyia van treballar-hi 
d’acomodadors mentre estudiaven 
a l’Institut del Teatre, una anècdo-
ta que alimenta el mite. Des que en 
són artistes associats, fa quatre 
anys, tot ha anat molt ràpid, l’èxit i 
el reconeixement: el 2013 Morau va 
ser el Premio Nacional de dansa 
més jove de la història. “Els últims 
anys tinc la sensació que es tracta de 
veure quants reptes podem superar. 
Hi ha allò de «a veure si és veritat», 
«a veure quan cau», però jo no he de 
demostrar res a ningú –es queixa–. 
Sóc humà i em puc equivocar”.  

I malgrat aquest neguit, va ac-
ceptar inaugurar el Festival Grec, 
aquesta nit al majestuós Teatre 
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Mireia Calafell guanya 
el premi Lletra d’Or 2015
La poeta Mireia Calafell (Barcelona, 1980) ha 
guanyat el premi Lletra d’Or amb el poema-
ri Tantes mudes (Perifèric). El guardó, creat el 
1956, reconeix el millor llibre publicat l’any 
anterior i en edicions passades va premiar, 
entre d’altres, Emili Teixidor, Empar Moli-
ner, Josep Maria Espinàs i Sergi Pàmies.

Maria del Mar Bonet i Joan 
Miquel Oliver, al Poesia i +
Maria del Mar Bonet, David Carabén, Gerard 
Quintana, Perejaume, Santiago Auserón i Jo-
an Miquel Oliver són alguns dels noms desta-
cats de la nova edició de Poesia i +. El festival 
de Caldes d’Estrac celebra els deu anys expan-
dint-se a dues noves localitats del Maresme: 
Sant Vicenç de Montalt i Arenys de Mar.

01. Al centre,  
el coreògraf 
Marcos Morau 
dirigint un 
assaig a 
l’escenari del 
Teatre Grec, 
aquest dilluns. 
MANOLO GARCIA 

02. Imatge 
promocional de 
Vorònia. ICUB 

 

 

La Veronal i els altres ‘fills’  
del Mercat de les Flors

tiu: “La dansa necessita referents i 
models. La gent ha d’identificar al-
guns artistes com a pal de paller. 
Hem de tenir el nostre petit star sys-
tem, sobretot per donar a conèixer la 
nova generació d’artistes”.  

El director del Mercat, que s’ha 
bregat en projectes internacionals i 
en trobades professionals per acon-
seguir coproductors i aliances, és 
conscient que “només ets al mapa si 
et veuen, i perquè et vegin has de 
destacar”. L’opció, doncs, va ser 
concentrar els recursos –que havi-
en disminuït– en alguns artistes, 

sense que això suposés abandonar 
la resta. Casadesús insisteix en 
aquest punt: “A vegades sembla que 
els associats siguin una petita màfia 
de privilegiats, quan jo vaig pel món 
amb tots els artistes catalans a l’es-
quena –assegura–. Tinc la preocu-
pació d’exportar el talent. Però hi ha 
artistes que aprofiten la seva opor-
tunitat i altres que no se’n surten, 
per estètica, per llenguatge, perquè 
el seu treball no està en el grau de 
maduresa”.      

De fet, ser artista associat no va 
lligat a un pressupost de producció, 
sinó que sobretot garanteix diàleg 
constant i continuïtat. “Quan algú 
t’agafa de la mà i et dóna suport tant 
econòmicament com moralment, fa 
que el projecte creixi”, certifica Mo-
rau. I el seu cas n’és l’exemple més 
clar: Vorònia és una gran coproduc-
ció amb tres teatres internacionals 
aliats del Mercat. A canvi, si l’encer-
ta, el Mercat obté crèdit i promoció 
internacional. També imatge i una 
identitat més fortes.  

Els cinc artistes associats dels úl-
tims anys (2011-2015) han sigut, a 
més de La Veronal, el flamenc Israel 
Galván, el circ de Baró d’Evel, Ro-
berto Olivan i Mal Pelo. La tria res-
pon a la qualitat de les propostes, a la 
diversitat estètica i generacional, i al 
fet que són projectes que tenen in-
fluència més enllà de la companyia, 
en la majoria dels casos, amb espais 
de residència. Des del sector hi ha 
hagut crítiques davant la fórmula 
dels associats, però Casadesús de-
fensa que no ha exclòs  altres compa-
nyies d’altres tipus d’ajuts. “És un 
model a revisar; s’acaba la tempora-
da vinent. Però si mires els cinc 
noms, on eren i on són ara, diria que 
ha sigut interessant”. Morau ho té 
clar: “Jo només els puc agrair que 
fossin tan visionaris i generosos. I 
no és personal; és la seva feina”.e

Els resultats d’apostar per cinc companyies associades diferents

“Sense el Mercat de les Flors, La Ve-
ronal no seria el que és”, diu, taxatiu, 
el seu director, Marcos Morau. I s’ex-
plica: “En Francesc Casadesús està 
molt ben posicionat a nivell mundi-
al i que parlés bé de nosaltres és una 
carta de presentació impressionant. 
Han sigut els nostres ambaixadors, 
tot i que ara diuen que nosaltres som 
els seus”. Casadesús, el director del 
Mercat, en canvi, ho matisa. “A vega-
des té a veure amb el que nosaltres 
hem fet, però d’altres amb la qualitat, 
amb l’oportunitat o, senzillament, 
amb el fet que l’estètica connecti a ni-
vell internacional”, afirma.    

Després de participar en el projec-
te europeu ModulDance, La Veronal 
va passar a ser un dels cinc artistes 
associats –per quatre anys– de la ca-
sa, un projecte que va néixer en l’úl-
tim contracte programa del Mercat 
i que en bona part té l’origen en les 
retallades (el 2010 el pressupost de la 
institució era de 5,6 milions i ara és 
de 4,6). “No podem anar repartint a 
tothom. Malgrat que ens pesi i que 
puguem ser objecte de crítiques, era 
el moment de prendre decisions i, dit 
amb paraules bèsties, triar els que 
havien de sobreviure”, diu Casades-
ús. També responia a un altre objec-
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L.S. _BARCELONA. L’alcaldessa de 
Barcelona va voler obrir ahir al 
vespre la inauguració popular del 
Grec, a diferència del que havia 
passat en les últimes edicions en 
què només donava la benvinguda 
al festival el director, Ramon Simó. 
Ada Colau va  recordar els orígens 
autogestionats d’aquesta cita, que 
celebra la 39a edició, i Obeses i 
Oques Grasses van actuar en una 
plaça Margarida Xirgu alegre i mig 
plena. Avui se celebrarà la inaugu-
ració oficial del festival, amb totes 
les autoritats, al Teatre Grec. 

Una inauguració 
popular del Grec 
amb Ada Colau
Obeses amb la Banda Municipal  

i Oques Grasses enceten el festival 

Visibilitat  
«La dansa necessita referents 
i models, hem de tenir el 
nostre petit ‘star system’»

gia i la literatura s’ha acordat situ-
ar sota terra, en les profunditats de 
l’infern. “Ho hem acotat agafant la 
religió com a referent que ens diu 
què està bé i què està malament”, 
explica Morau.  

Mentre que el primer acte de 
l’obra serà blanc i mostrarà un fris 
de la vida des del naixement fins a la 
mort, la segona part serà una baixa-
da en ascensor als inferns per ado-
nar-se que “no en som tan lluny, el 
tenim aquí”, diu el director. La pe-
ça té una banda sonora construïda 
com si fos d’una pel·lícula. “Al segon 
acte hi ha una certa classe política, 
una burgesia, que està acomodada 
davant de les desgràcies de la soci-
etat i es posen Wagner i Verdi per-
què tenen la capacitat de fer callar 
les masses. Posen música per tapar 
el soroll de les bombes, per no pen-
sar. Per a mi el mal no és només la 
gent que fa el mal; hi ha molta gent 
que no es posiciona o no pensa, i és 
més perillós ser gris o tebi que ser 
roig o blau. Som responsables dels 
nostres actes”, defensa. e 
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