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La Comunitat de Madrid i el ministeri 
de Cultura blinden el llegat de Lorca
La Comunitat de Madrid, a instàncies del 
ministeri de Cultura, ha començat els trà-
mits per declarar Bé d’Interès Cultural el 
llegat de Federico García Lorca. Així es 
vol evitar que el fons del poeta, prop de 
19.000 documents, surti d’Espanya. Des 
del 1986, tota la documentació de Lorca la 

custodia la Residencia de Estudiantes de 
Madrid. Entre la documentació hi ha sis 
dibuixos originals del poeta, 2.342 quar-
tilles manuscrites amb prosa, teatre i po-
esia, 900 fotografies i partitures. Es cal-
cula que tot plegat està valorat en uns 10 
milions d’euros.CULTURA

gia catalana T6 o obres sorgides de 
la Sala Beckett, i continua sent el 
principal aliat del Teatre Nacional 
–aquest any han llançat des de la no-
va traducció de Don Joan de Moli-
ère fins al primer títol de l’estat 
d’Arthur Schnitzler, El professor 
Bernhardi–. Per a l’editor Alfred 
Arola “és paradoxal que en un bon 
moment de dramatúrgia catalana 
les grans editorials abandonin l’edi-
ció de teatre”. Arola admet que la 
venda de dramatúrgia és “fluixa”, 
però que és “interessant” perquè el 
text aporta una “visió de l’obra dife-
rent” de la posada en escena. Lleo-
nard Muntaner també manté viva 
una col·lecció de teatre que va néi-
xer arran dels premis literaris Pare 
Colom d’Inca. L’editor Carles Ca-
brera explica que, “quan es va incor-
porar la categoria de teatre als pre-
mis, hi van presentar textos tants 
autors com en narrativa o poesia”.  

Objectiu: nous públics  
Edicions 62 ha mantingut contri-
bucions teatrals com l’assaig Gui-
merà l’home símbol o el Teatre de 
postguerra de Sagarra però són més 
puntuals. Segons el seu editor, Jo-
sep Lluch, el que “salva una col·lec-
ció de teatre és la demanda de pe-
tites companyies que volen repre-
sentar una obra”. L’objectiu, doncs, 
és aconseguir nous públics i esti-
mular la lectura d’obres teatrals 
més enllà de l’experiència d’anar al 
teatre.  

Dramaticles centrarà els seus es-
forços a publicar textos de drama-
túrgia contemporània catalana. Es-
tel Solé considera que “és una opor-
tunitat per guanyar el públic que ve 
de les llibreries”, ja que es tracta 
d’una “altra manera d’acostar el te-
atre als espectadors” i de “fer peren-
nes unes obres que podien ser efí-
meres”. Precisament, la iniciativa 
de la nova col·lecció va néixer quan 
la directora editorial de Comanegra, 
Marina Laboreo, va anar a veure La 
pols a la Sala Flyhard i en acabar la 
funció va poder comprar el text a la 

LLEGIR TEATRE  
Més títols, nous 
descobriments

Comanegra i l’Institut del Teatre impulsen una 
col·lecció per contribuir a l’edició de teatre en català

mateixa sala, on comptava amb una 
petita tirada. Aquesta pràctica és 
molt habitual a Europa, però aquí, 
per falta de suport de les editorials, 
com a màxim s’arriba a l’autoedició 
dels textos. Es tracta d’“edicions 
molt senzilles i econòmiques”, ex-
plica Clara Cols, de la Sala FlyHard, 

que es publiquen per “donar suport 
als nous autors”, perquè “tinguin 
més transcendència”. La majoria de 
vegades, les obres no arriben a les 
llibreries. 

L’escassa tradició literària de 
dramatúrgia va lligada a la “falta 
d’estudi de la cultura teatral” a Ca-
talunya, on el teatre no s’estudia a 
les escoles, a diferència de països 
com Itàlia, diu Francesco Ardolino, 
que s’ha encarregat del pròleg de la 
nova edició de l’obra de Pirandello. 
El professor lamenta que es relegui 
el teatre a un àmbit especialitzat. El 
director de Comanegra, Joan Sala, 
també constata que a Catalunya 
s’hauria de dedicar “més espai i més 
visibilitat” al gènere teatral, tant a 
les llibreries com als mitjans. “Les 
traduccions que es fan també són 
molt importants –afegeix Albert Ar-
ribas–. Són els títols que acaba co-
neixent més la gent. Quan això 
s’atura, hi ha un gran dèficit de dra-
matúrgia universal”.  

Una de les iniciatives per pro-
moure la lectura de teatre que ha 

Malgrat l’expansió de la dramatúr-
gia catalana en els últims anys, la 
crisi del sector editorial ha fet aban-
donar part de l’edició de textos te-
atrals. Davant la desaparició de 
col·leccions com El Galliner d’Edi-
cions 62, En Cartell de la Sala Bec-
kett i L’Óssa Major de Proa, els lli-
bres de dramatúrgia encara ocupen 
un racó més petit de les prestatgeri-
es de les llibreries. El Teatre Naci-
onal ha sigut un dels pocs centres 
que ha mantingut el ritme de publi-
cació “de tots els títols de la tempo-
rada susceptibles de ser publicats”, 
sempre en aliança amb segells edi-
torials, explica Albert Arribas, as-
sessor literari del centre. Però les 
edicions en paper han anat a la bai-
xa –títols com La Bête, de David Hir-
son, van sortir només en digital– i 
són l’excepció.  

Amb l’objectiu de “reactivar” 
l’edició de la dramatúrgia catalana 
i fomentar la lectura d’obres tea-
trals, l’Institut del Teatre i l’editori-
al Comanegra han impulsat la nova 
col·lecció Dramaticles, que ha sortit 
al mercat amb tres apostes: Animals 
de companyia, d’Estel Solé, La pols, 
de Llàtzer Garcia, i Sis personatges 
en cerca d’autor, de Luigi Pirandello, 
en una traducció inèdita de Jordi 
Sarsanedas. La col·lecció –que se su-
ma a la d’assaig Escrits Teòrics de 
l’Institut del Teatre– s’organitza en 
dues línies de treball: obres de dra-
matúrgia contemporània catalana 
i repertori teatral clàssic, on tenen 
cabuda també traduccions d’obres 
estrangeres. El següent títol que es 
publicarà serà la guanyadora del 
premi Frederic Roda del 2014, Boi-
ra, de Lluïsa Cunillé, que arribarà a 
les llibreries a la tardor. 

L’edició de teatre en català ha so-
breviscut en part gràcies a la resis-
tència combativa de petites editori-
als com Arola, que ha anat publicant 
tots els textos del cicle de dramatúr-
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Èxit  
Entre 600 i 
900 lectors 
de les 
biblioteques 
llegeixen 
títols del TNC
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Mor Billy Paul, autor de 
‘Me and Mrs. Jones’
El cantant nord-americà Billy Paul, un dels 
màxims exponents del so Filadèlfia, va morir 
diumenge als 80 anys a casa seva. Recentment 
se li havia diagnosticat un càncer de pàncrees. 
Paul va guanyar un premi Grammy el 1973 per 
Me and Mrs. Jones i és autor d’èxits com You’ll 
never find o Cowboys to girls.

Sant Jordi vol ser Patrimoni 
Cultural de la Unesco
El conseller de Cultura, Santi Vila, va afirmar 
ahir que el Govern donarà suport a la candi-
datura perquè la diada de Sant Jordi sigui de-
clarada Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la Unesco. Editors i llibreters 
estan gestant aquesta iniciativa i els agrada-
ria impulsar-la com a societat civil.

tingut més èxit és el projecte Llegir 
el teatre, un club de lectura impul-
sat fa tres anys pel Servei de Bibli-
oteques de la Generalitat i el Tea-
tre Nacional i al qual ja s’han afegit 
50 biblioteques, és a dir, entre 600 
i 900 lectors per cada títol. El TNC 
proposa 7 o 8 obres per temporada, 
que formen part de la seva progra-
mació, i les edita Arola amb un ca-
lendari adequat perquè els lectors 
puguin veure després l’escenifica-
ció de l’obra treballada. Això, es-
clar, “ajuda a la viabilitat de l’edi-
ció teatral, que ja és difícil –explica 
Arribas–, i a més promociona molt 
la lectura de teatre”. Perquè la Ge-
neralitat és qui compra el lot de lli-
bres necessaris per als clubs de lec-
tura i després les seves bibliote-
ques redistribueixen els títols pels 
centres del territori. Això, a més 
d’ampliar els fons teatrals, contri-
bueix a fer que alguns instituts tre-
ballin més a fons el teatre, gràcies 
al dossier de material informatiu 
amb el qual el TNC complementa 
la publicació.e

Segur que el marxant d’art Friedrich 
Petzel mai havia rebut una petició 
similar. L’artista nord-americana 
Andrea Fraser (Montana, 1965) li va 
demanar al seu galerista de Nova 
York que busqués un col·leccionis-
ta d’art perquè li comprés una obra 
singular que es comprometia a dur a 
terme: un vídeo pornogràfic d’ella 
mantenint relacions sexuals amb el 
comprador. Va trobar candidat i la 
primera còpia del DVD va ser per al 
col·leccionista. Untitled (2003) és 
un vídeo de 60 minuts en pla fix i 
sense so en què es pot espiar la tro-
bada de la parella al Royalton Hotel 
de Nova York. Aquesta és una de les 
trenta obres –la més sorprenent– 
que es poden veure a l’exposició 
L’1%, c’est moi, que el Macba presen-
ta fins al 4 de setembre, la primera 
retrospectiva que es dedica a l’Estat 
a un dels referents de la crítica insti-
tucional al món de l’art.  

A Fraser encara l’incomoda abor-
dar alguns aspectes de la producció 
d’Untitled, com per exemple què va 
cobrar –nega que fossin 20.000 eu-
ros, com corre per internet– però 
justifica la peça com una “metàfora 
de la venda de l’art”, de les desigual-
tats pornogràfiques que posa en evi-
dència aquest món, i fins i tot de “les 
fantasies que poden existir entre els 
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L’artista que feia porno  
amb el seu col·leccionista

artistes i els compradors”. Fraser de-
fensa que ella era la propietària de 
l’obra i, per tant, qui en tenia el con-
trol i explotava el col·leccionista: 
“Estava fent més de pornògrafa o ar-
tista que de prostituta”.  

Aquesta és sens dubte la peça més 
explícita –el museu fins i tot alerta els 
visitants que entrin a la sala– però no 
és l’única performance crítica amb la 
dimensió econòmica de l’art. Un al-
tre vídeo mostra quant triguen els 
patrons del MoMA a guanyar el ma-
teix que el treballador més ras del 
museu: un triga 30 segons, un altre 
2 minuts i el que necessita 
més temps triga 32 hores. 
“El preu de l’art puja no 
a mesura que augmen-
ta el PIB d’una socie-
tat, i per tant tothom 
és més ric, sinó a me-
sura que els ingres-
sos es concentren”, 
afirma Fraser. El títol 
de la mostra, de fet, 
mescla la referència a 
l’expressió de Lluís XIV 
“L’État c’est moi” amb “l’1% de 
superrics, que són com la monarquia 
absoluta global”, explica.  

Andrea Fraser va començar la car-
rera artística als anys 80 reproduint 
els quadres de museus com el Met i 
superposant-hi missatges publicita-
ris. Així es va anar apropiant del llen-
guatge dels museus, no només dels 
textos de mà o de les cartel·les, també 

de les visites guiades. Bona part de 
les peces exposades són vídeos de 
performances. A Little Frank and 
his carp (2001) Fraser segueix tot 
el que diu l’audioguia del Guggen-
heim de Bilbao per mostrar com el 
museu institucionalitza uns valors 
i dicta com s’ha de consumir l’art.  

Als 90, amb els booms de les bi-
ennals i fires d’art, l’artista es plan-
teja “com l’art es converteix en un 
producte comercial i un motiu de 
turisme global”, diu Hiuwai Chu, 
comissària de la mostra juntament 
amb Cuauhtémoc Medina. A la Bi-

ennal de São Paulo, Fra-
ser va exercir de perio-

dista per abordar el 
neocolonialisme i 

la globalització, i a 
Official Welcome 
interpreta ella 
sola vuit perso-
natges arquetí-

pics del món de 
l’art per posar-los 

en evidència.  
 L’artista no troba 

contradiccions en el fet de 
fer crítica de les institucions ar-
tístiques des de dins, al contrari: 
“Només et pots comprometre 
amb un projecte si hi tens relació. 
No les vull destruir [les instituci-
ons artístiques], vull contribuir al 
seu desenvolupament. Si no, no-
més em dedicaria a assenyalar 
amb el dit”.e

El Macba exposa l’obra d’Andrea Fraser, referent crític de l’art

01. Andrea Fraser davant d’una de les seves obres més icòniques, Un monument a les fantasies rebutjades 
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