
� Juan Eduardo López va aterrar a Barcelona fugint de la
dictadura argentina. Mentre estudiava a l’Institut del Teatre, va
sobreviure venent artesania a La Rambla. Va formar part de la
companyia Los Hijos del Caos.

� És també fundador de Dies de Dansa, de la xarxa internacional
de festivals de dansa contemporània Ciudades que danzan
(objecte de sengles tesis doctorals a França i Itàlia), que s’ha
estès per una trentena de ciutats de tot el món, i del projecte
Interferència, pioner en el plantejament de la necessitat de
conquerir l’espai públic per a la comunitat.

� En els inicis de Dies de Dansa va impulsar el Grec a l’aire, un
èxit que no va tenir continuïtat.

� També és l’impulsor del projecte Dansa en Família, una
iniciativa centrada en la formació, difusió i aproximació a la
dansa, amb l’objectiu d’afavorir el contacte i els vincles no
verbals dintre dels nuclis familiars.

� Ara que la qüestió de l’espai públic comença a guanyar pes en
les polítiques culturals, tem per la continuïtat d’Interferència.

ESPERIT DE PRECURSOR
BELÉN GINART

L’argentí Juan Eduardo
López (Córdoba, 1953)
va debutar als escenaris
catalans fent de Quixot

en una obra de creació i inter-
pretació compartida amb Piero
Steiner. Tota una declaració de
principis. Com un Quixot con-
temporani, López té una tossu-
da tirada cap a la utopia i ha
canviat la interpretació per l’ac-
tivisme cultural des de la gestió
allunyada de convencionalis-
mes. Creu fermament en l’art
com a eina per a la reflexió,
l’agitació i la integració social.
I de cap manera l’associa al
mercat. Mal negoci en els
temps que corren. Ell és
l’ideòleg i director artístic de la
Marató de l’Espectacle, esdeve-
niment en què ha compartit res-
ponsabilitats amb l’actor Ar-
nau Vilardebó. Aquest proper
cap de setmana, el Mercat de
les Flors n’acollirà la vint-i-cin-
quena i última edició, que se-

gons els números de la Marató
arriba en un context de desafec-
te per part de la institució que
més li havia donat suport. Si fa
anys l’Ajuntament de Barcelo-
na hi aportava un 65% del pres-
supost total, enguany no arri-
barà al 28%.

Serà, però, un final de luxe,
amb la participació ja confir-
mada d’alguns dels nombrosos
artistes que hi van tenir una

primera oportunitat, com és el
cas de l’actor Eduard Fernán-
dez o el ballarí Andrés Corche-
ro.

Pregunta. L’altre dia, en la
presentació de l’última edició,
el cineasta José Luis Guerín,
fidel a la Marató, demanava
molt afligit una explicació per
saber per quin motiu s’acaba-
va. Segurament són moltes les
persones que es fan la mateixa
pregunta.

Resposta. En el fet que s’aca-
bi la Marató hi ha una gran
part de decisió meva. Una deci-
sió que vaig prendre obligat
per les circumstàncies. Els pres-
supostos parlen per si ma-
teixos. La Generalitat ha anat
responent millor amb els anys.
I en canvi, l’Ajuntament, que
havia cregut molt en nosaltres,

en els últims temps ens havia
congelat l’aportació. Ens vam
veure entre l’espasa i la paret, i
vam decidir que era millor aca-
bar-la amb dignitat, proposant
una alternativa que no ha re-
but resposta.

P. El cas és que la precarie-
tat econòmica forma part de la
mateixa història de la Marató.
Com s’hi ha fet front des de
l’organització?

R. Fins a la desena edició jo
no vaig cobrar, i no com a orga-
nitzador sinó com a regidor.
Ens hem valgut de tot el nostre
esforç i passió per fer les coses.
I això ha fet que qui posava els
diners sabés que si només ens
donaven dos duros ho faríem
exactament igual.

P. Quina era la reacció quan
demanaven més pressupost?

R. Et demanen que aconse-
gueixis recursos privats. Però
és molt difícil, i més ara, quan
les entitats prefereixen invertir
directament en la mateixa Ad-
ministració perquè obtenen
rèdits majors, i no només cultu-
rals i de publicitat. Els patroci-
nis privats es troben al Grec, a
la Mercè o en esdeveniments
com Sónar, que tenen una part
comercial molt marcada.

P. Com fa front a les críti-
ques d’excessiva dependència
dels diners públics?

R. Tot el que fem és treba-
llar per la comunitat, i ens pre-
ocupem molt que els diners pú-
blics reverteixin en ella. Les
nostres activitats tenen preus
molt baixos o són gratuïtes.

P. Des de l’Ajuntament s’ha
manifestat públicament la in-
tenció de no deixar perdre la
creativitat que La Marató re-
presenta. Hi ha alguna propos-
ta en ferm? Tal vegada els han
ofert participar en alguna de

les fàbriques de creació que es
posen en marxa?

R. No. Però també he de dir
que nosaltres volem continuar
sent independents. Pertanyem
a la cultura de la resistència. I
això té un preu, indubtable-
ment. I avui per avui, impera la
cultura oficial. Jo no crec que
els esdeveniments oficials tin-
guin cap tipus de crisi, mai ho
han manifestat. En canvi, tots

els independents estan contí-
nuament manifestant les seves
crisis. Crec que avui el gran de-
bat és l’oficialització de la cul-
tura. Tot ha d’estar dintre del
corral oficial. I la cultura inde-
pendent, la contracultura i el
teixit cultural és la que va des-
apareixent.

P. Però vostès han plantejat
un projecte, el Far, amb propos-
tes concretes per afavorir el
diàleg intercultural i la integra-
ció a través de l’art. Sembla
una bona forma d’aprofitar
aquesta creativitat, amb una
iniciativa que, a més, manté viu
l’esperit de la Marató. Quina
resposta han obtingut per part
de les administracions?

R. No hem obtingut cap res-
posta.

P. Aquest cap de setmana,
en l’última edició de la Mara-
tó, es tornarà a presentar una
allau d’artistes i companyies
amb propostes de tot tipus.
Quins han estat al llarg
d’aquests anys els criteris per a
la selecció dels participants?

R. A vegades s’associa Ma-
rató a mercat, i es planteja si
funciona o no en aquest sentit.
I a pesar que la gran majoria
de companyies estan buscant
un mercat, el que nosaltres
hem creat és una manifestació
artística. Per a mi, pensar en la
Marató només com un mercat
és mesquí. No he estat fent una
programació només pel gust
del programador, sinó una ma-
nifestació amb un cert caràcter
social i de plataforma per a de-
senvolupar certs grups que no
tenen les mateixes possibilitats
professionals.

P. Creu que aquesta vocació
sociològica, de democratitza-
ció d’oportunitats, s’ha entès
bé?

R. Jo crec que no s’ha entès
bé per part dels programadors
i les institucions. Però sí que
ho ha entès l’espectador i tam-
bé la premsa, que sempre ha
estat molt atenta a ressaltar el
que era bo i deixar viure el que
no sobresortia.

P. Quina ha estat, al seu en-

tendre, la principal virtut de la
Marató?

R. Crec que ha estat la mani-
festació artística més espontà-
nia i atractiva que tenia aques-
ta ciutat. Hi havia un diàleg
obert, era la festa de la comuni-
cació. Jo no estic a l’art per
professió, jo estic a l’art per-
què ho considero una forma de
viure, no un instrument de com-
pra-venda.

P. I això com lliga amb els
temps actuals?

R. Ara impera un model cul-
tural, que no una política cultu-
ral, on es busca producte, efec-
tivitat i un paquet ben emboli-
cat per posar-li màrqueting i
exportar-lo.

P. Quin regust li queda da-
vant la imminència del final de
la Marató?

R. Al principi hi havia do-
lor. Sap greu que des d’alguns
àmbits no es reconegui la feina
feta. Però crec que el millor
que podem fer és marxar amb
dignitat. Ningú ens podrà
treure el que hem fet, el que
hem construït. No ens donaran
cap premi per això. Però el pre-
mi és la resposta que hem tin-
gut de la gent mateixa.

La Marató de
l’Espectacle celebrarà
aquest cap de setmana
la seva última edició

“Programadors i
institucions no han
entès bé el caràcter
social de la Marató”

“Estic a l’art perquè el
considero una forma de
viure, no un instrument
de compra-venda”

JUAN EDUARDO LÓPEZ / Fundador i director artístic de La Marató de l’Espectacle

“Tot ha d’estar dins el corral oficial.
La contracultura desapareix”

Juan Eduardo López, ideòleg de la Marató de l’Espectacle, que aquest cap de setmana celebrarà la vint-i-cinquena i darrera edició. / JOAN SÁNCHEZ
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Aquests cossos irregulars esta-
ven formats per gent poc inclina-
da a formar part de l’exèrcit re-
gular espanyol. “Eren campe-
rols, sobretot, que es van organit-
zar en guerrilles per combatre
millor l’enemic en zones on
l’exèrcit espanyol no hi arribava.
Sovint provoquen problemes
d’ordre públic perquè no assu-
meixen cap autoritat, fins al
punt que la gent els arriba a te-
nir por”, subratlla l’historiador
Lluís Maria de Puig, autor de
diversos llibres i estudis sobre
l’època.

� La Barcelona ocupada. Bar-
celona va constituir l’excepció.
Única plaça catalana on els napo-
leònics van poder exercir un con-
trol real i que es va perllongar de
principi a fi del conflicte. Tot i
que els aldarulls, conspiracions i
reunions clandestines per planifi-
car accions contra els ocupants
es repetien cíclicament, els barce-
lonins mai van protagonitzar
una revolta equiparable a les d’al-
tres ciutats catalanes per sacsejar-

se el domini francès. “Hi havia
gent que tenia ganes d’aixecar-se,
però cap intent arriba a quallar.
Les classes populars no s’alcen
seguint el pressentiment de les au-
toritats locals. Cal tenir en
compte que tant la Justícia com
l’Ajuntament col·laboren activa-
ment amb els ocupants. Però so-
bretot hi ha una barreja de por i

conformisme que invalida qualse-
vol intent d’alliberar-se”, afirma
De Puig.

Poc temps després de la seva
entrada a Barcelona, els france-
sos van ocupar pràcticament sen-
se resistència la Ciutadella i el
castell de Montjuïc, dues fortale-
ses que permetrien als napoleò-

nics defensar i controlar còmoda-
ment la ciutat. “A partir
d’aquest moment és impossible
que la ciutat se’ls escapi de les
mans. A més, un gran nombre de
soldats de l’exèrcit espanyol fu-
gen i se’n van a les batalles que es
lliuren al Bruc i a d’altres in-
drets”, explica Josep Fontana.

I no només van fugir militars.
Per als successius governadors
francesos de Barcelona l’autèntic
maldecap va venir de la pausada
migració de comerciants, famí-
lies acabalades de la ciutat, mem-
bres del clergat i funcionaris. La
preocupació estava ben fonamen-
tada, perquè molts d’aquests fu-
gits passaven a formar part de la
resistència a d’altres indrets, a
més d’emportar-se documents
importants pel normal funciona-
ment de la ciutat.

� Mallorca, el refugi. ¿On
van anar molts d’aquests exi-
liats? A l’únic territori que no va
romandre sota ocupació: Mallor-
ca. “Van patir moltes necessitats
perquè molts d’ells van venir
amb només una maleta i aviat
van exhaurir els diners. Es van
trobar amb dos anys de collites
molt dolentes, cosa que va fer
que molta gent es morís, literal-
ment, de gana. La crisi agrària
que ja existia es va agreujar preci-
sament per aquesta allau migra-
tòria”, explica l’historiador ma-
llorquí Valentí Valenciano.

La bona acollida que van re-
bre inicialment es va traduir ben
aviat en gana i penúries econòmi-
ques. En un dels seus escrits so-
bre aquella època, el periodista i
escriptor Miquel dels Sants Oli-
ver diu que per a la població au-
tòctona la paraula català era
sinònim de captaire.

A aquell col·lectiu de refu-
giats només els quedava l’únic
consol de no haver de patir els
ensurts de la guerra. L’exèrcit na-
poleònic mai va poder prendre
una plaça fortament custodiada

per mar per les esquadres britàni-
ques. De fet, la petita illa de Ca-
brera va servir de presó on van
ser confinats milers de francesos
capturats al territori peninsular
per l’erxèrcit espanyol. “Es calcu-
la que entre 1808 i 1814 prop de
9.000 francesos van patir captive-
ri a Cabrera. La gana i les malal-
ties en van matar uns 5.000”, ex-
plica Valenciano.

� De nou la marca hispànica.
El gener de 1812 Napoleó va
aconseguir materialitzar una
idea que li rondava pel cap des de
feia temps: annexionar Catalu-
nya a l’imperi francès. Ja no es
tractava només d’ocupar-la mili-
tarment. L’emperador volia in-
corporar de ple el Principat a
l’imperi. “Es tractava de crear
una mena de marca hispànica,
una frontera sud que estigués
ben controlada. Josep I es va en-
fadar amb el seu germà perquè
aquesta annexió significava
amputar una part del territori
que fins aleshores estava sota la
seva autoritat. Però en la pràcti-
ca, Josep I mai va pintar res a
Catalunya, ni tan sols la va trepit-
jar en tota la guerra. Només li
interessava Andalusia”, afirma
Antoni Moliner.

És el temps en què els napo-
leònics intenten acostar-se als ca-
talans amb mesures com la de
fer servir la llengua pròpia als
documents oficials, o rellevar
dels seus càrrecs a molts dels co-
mandaments que havien sem-
brat l’odi entre la població auc-
tòctona per les seves decisions
arbitràries. Tot, però, va ser in-
útil.

� La lluita silenciosa. La
proclamació de la Constitució de
Cadis, el 1812, va canviar la ma-
nera de veure el món de molta
gent, tot i que en aquell moment
molt pocs se’n van adonar. Una

quinzena de diputats van anar a
la ciutat andalusa en representa-
ció de Catalunya. “La majoria
d’ells eren partidaris de mantenir
la situació sense canvis, almenys
sense molts canvis. Però hi havia
certa heterogeneïtat. A un ex-
trem se situaven un grup de dipu-
tats molt reaccionaris, i a l’altre,
uns altres més predisposats al
canvi, encapçalats per Antoni de
Capmany”, explica Lluís Roura,
catedràtic d’Història Contem-
porània de la UAB.

La Constitució mai va tenir
validesa legal perquè Ferran VII
la va derogar en tornar a Espa-
nya, el 1814. Però la metxa ja
havia pres. Un altre model era
possible i les dècades següents
vindran marcades pel pols que
mantindran els partidaris de l’ab-
solutisme i els defensors del libe-
ralisme. La societat civil, però,
va rebre el naixement del nou mo-
del mentre estaven ocupats defen-
sant la seva casa, la seva família i
el seu país. “La societat civil es

va assabentar de la proclamació
de la Constitució gràcies als can-
vis en la denominació d’algunes
places i carrers. No hi havia
temps per més”, explica Roura.
“Els nous aires penetraran en les
capes populars urbanes al 1820.
Quant als camperols, que eren la
majoria de la població, s’adonen
que una bona part de les obliga-
cions que havien heretat per tradi-
ció podien discutir-se. Planten ca-
ra i reaccionen erosionant el siste-
ma a la seva manera. El que està
clar és que res no serà com abans
de 1814”, sosté Josep Fontana.

� Les lectures de la gue-
rra. La celebració d’aquest bi-
centenari ha revifat una polèmi-
ca entre historiadors que ja ve de
lluny. Si l’Estat espanyol va
néixer el 1714 amb la pujada al
tron de Felip V, després de la
guerra de Successió, la nació es-
panyola s’hauria forjat en un con-
flicte on els ciutadans de tots els
territoris d’Espanya van viure
una comunió d’interessos inèdita
fins aleshores.

Les recents celebracions en re-
cord del motí del Dos de Maig a
Madrid han posat l’accent en
aquest suposat procés de cons-
trucció nacional. Però aquesta
lectura és revisada per una bona
part dels historiadors catalans.
Molesta sobretot pel fet que tra-
dicionalment s’hagin utilitzat els
fets del Bruc i de Girona per de-
mostrar el compromís dels cata-
lans en la defensa de la pàtria
espanyola. “Hi ha un anacronis-
me important. S’utilitza el con-
cepte de nació com si tingués el
sentit que té avui. Fa dos-cents
anys no tothom entenia el mateix
per nació. La Revolució francesa
havia donat a aquest concepte un
sentit polític, no identificat amb
una pàtria. El que no podem fer
és agafar-lo amb el significat que
tenia fa dos-cents anys i assimi-
lar-lo a la situació actual, perquè
això és manipular”, subratlla
Lluís Roura.

“La revolta no fou només pa-
triòtica, sinó també revolucio-
nària. A l’alçament de Girona els
ciutadans estan a punt de matar
el governador militar. Els cata-
lans es revolten contra el poder
constituït, no només contra el po-
der dels ocupants. Hi ha molt
més que patriotisme en aquesta
lluita”, afirma De Puig

¿En nom de quina pàtria llui-
taven els catalans? “La pàtria
catalana i l’espanyola no són
conceptes antitètics, no hi ha
una contraposició. Tot i que és
veritat que algunes vegades als
documents parlen de pàtria
identificant-la amb Catalunya,
en realitat es refereixen sempre
a Espanya”, destaca Antoni
Moliner.

Catalunya va fer fora l’intrús,
guanyant la seva independència de
la França napoleònica. Però la gue-
rra havia deixat un país arrasat,
frenant una economia que abans
del conflicte ja havia fet la revolu-
ció industrial, havent donat el pas
de la manufactura a la fàbrica.
Van ser necessaris trenta anys per
tornar al punt de partida. El con-
flicte va costar la vida a uns 50.000
catalans. Els danys materials a les
ciutats són incalculables.

El catedràtic Lluís Roura ho re-
sumeix amb aquestes paraules:
“La història diu que el regnat de
Ferran VII no va ser avantatjós.
Catalunya va guanyar la guerra,
però la monarquia havia abdicat,
hi havia una oportunitat d’intentar
una altra cosa que no passés per
allò de sempre. En definitiva, per
no tornar al passat”.

Que vénen els francesos!

Una bona part dels
catalans exiliats a
Mallorca van caure
en la indigència

Barcelona és l’única
ciutat catalana que
va estar ocupada
tota la guerra

“La revolta va ser
patriòtica i alhora
revolucionària”, diu
Lluís Maria de Puig

A dalt, a l’esquerra,
Episodi de la Guerra de la
Independència (1866), de
Ramon Martí Alsina ( Reial
Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi). A la dreta,
Crema del paper segegat
francès a Manresa, de F.
Cuixart (Museu comarcal
de Manresa). A l’esquerra,
a la pàgina anterior, Vista
de la Ciudad de Barcelona
ocupada por los franceses
y bloqueada por mar por
el Almirante inglés
Hollowell (1814), gravat de
Josep Coromina (MNAC).
Al costat d’aquestes línies,
tram d’El camí de les
batalles, al Bruc.
GIANLUCA BATTISTA
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