Editorial
O valor e o prezo

O

informe do Consello da Cultura Galega titulado Panorama estatístico das artes escénicas
galegas lembraba nas súas conclusións que
«as empresas de teatro e danza experimentaron
unha evolución negativa nos seus ingresos de explotación cun aumento de perdas e un endebedamento moi alto». Nun tecido empresarial configurado
fundamentalmente por persoas autónomas e
pequenas empresas, estes datos viñan a completar
os do informe publicado en 2013 no que quedaba
constancia da tendencia cara a precarización do sector, algo que deixa ao descuberto un valor non
menos importante: a existencia case milagrosa de
compañías de longa traxectoria e un talento recoñecido tanto dentro como fóra do territorio galego. Por
cuestións como esta, non é estraño que a
Presidenta da recentemente creada Academia
Galega de Teatro, Imma António, na súa valoración
sobre o 2017 sinalase a heroica existencia de compañías que, como Chévere ou Teatro do Noroeste,
celebran trinta anos de historia, nin estraña eran as
palabras de recoñecemento para compañías consolidadas e de nova creación que, insistindo en crear
presente e futuro, dan pé á aparición de «novos puntos de vista, novas formas de funcionamento».
A clave desa existencia persistente e resistente
non parece ser outro que o empeño –entendido
como tesón e como risco- que asume quen emprende. Neste número 92 da erregueté no que quixemos dedicar a sección TEMAS a pensar «A economía do teatro», temos a oportunidade de coñecer da
man de cinco figuras destacadas no mundo da creación, a produción e a distribución algunhas das dificultades comúns, as estratexias particulares, as
medidas frecuentes e os retos habituais ás que se
enfrontan as empresas de artes escénicas. De igual
xeito, tamén da súa man nos achegamos a unha
vocación ineludible e á convicción radical da procura
dun público que, senón está xa seducido, está disposto a ser conquistado aínda que a súa fidelización
non é tan sinxela como parece por cuestións como
a falta de estabilidade na programación, a escaseza
de espazos para a residencia ou as carencias á hora
de abordar a distribución.
Ademais desta aproximación ao mundo da
empresa teatral, a erregueté achega neste número
92 iniciativas novas e proxectos veteranos tanto de
Galicia como do resto da Península Ibérica.

Distribuídos ao longo das diferentes seccións e ofrecendo unha lectura porosa na que as disciplinas, as
miradas e os territorios se mesturan, o presente
número visita a Mostra Internacional de Teatro
Cómico e Festivo de Cangas a través do I Torneo de
Dramaturxia organizado por DramaturGA, ofrece
unha mirada dupla sobre a MIT de Ribadavia, así
como duplo é o ollar que propón ao redor de Exige
o Futuro, unha iniciativa impulsada por Visões Úteis
no Porto para pensar o espazo no que, ao igual que
en Galicia e o resto do Estado, o turismo pode ser o
prezo que lle reste valor a unha cidade. Por outro
lado, a danza percorre as páxinas da revista a través
de colaboracións habituais como a establecida co
ciclo TRC Danza e proxectos internacionais como o
festival Dias de Dança ou a Companhia de Dança de
Almada, presente no festival Sementes. De igual
forma, o Ano Casares e o Centenario de Octave
Mirbeau son algunhas das propostas que tamén
podemos atopar neste número no que con cariño e
admiración despedimos e gardamos na memoria a
Paco González, o noso pallaso máis internacional.
No que respecta ao proxecto de edición e difusión da dramaturxia contemporánea, a erregueté
suma con esta nova entrega un novo título á súa
colección coa tradución ao galego de Lear, de
Francesc Meseguer. Gañador do prestixioso Premi
Born en 2016, Lear é un monólogo lúcido e afiado no
que a mirada dun crítico sobre o mercado, a creación artística e a recepción social se funde co clásico de Shakespeare –«interpretado polo gran actor
catalán e dirixido polo artista global»- no que o poder
paga o prezo de querer manterse no poder pero sen
exercelo.
Por último, desde a Revista Galega de Teatro
aproveitamos para lembrar que neste 2018 a publicación celebra o seu 35 aniversario coa vontade de
seguir servindo de espello para o sector das artes
escénicas. Por esta razón, o 2018 comeza co reforzo da presenza da Revista no día a día a través do
proxecto virtual www.erreguete.gal. Así, virtualmente
e coa entrega dos catro números en papel que
anualmente deseña, a erregueté continúa dando
voz ás novas iniciativas e debates, facéndose eco
das demandas perennes nun tempo onde o valor
case nunca se corresponde co prezo.
Vanesa Sotelo
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