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L’Ajuntament de BCN i la Conselleria de Cultura dedicaran la sala a la dansa

La Generalitat s’implicarà en
el futur Mercat de les Flors

c

EL PERIÓDICO
BARCELONA

ARTS ESCÈNIQUES I CELEBRACIÓ

La Generalitat avança en
les converses que manté

amb l’Ajuntament de Barcelona per
implicar-se en el Mercat de les Flors,
teatre de titularitat municipal que
es convertirà en plataforma de la
dansa contemporània. L’administra-
ció catalana també es va reafirmar
en la intenció de posar en marxa el
2006 una mostra que cobreixi el
buit de creació contemporània dei-
xat després de la clausura del Festi-
val de Teatre de Sitges. Caterina Mie-
ras, consellera de Cultura, va afir-
mar ahir en el marc del Dia Mundial
del Teatre (celebrat amb cinc dies de
retard sobre la data oficial) que
«l’energia» de la mostra «no morirà»,
sinó que «es transformarà amb el
consens del sector».

Les declaracions de Mieras al Tea-
tre Nacional de Catalunya responien
a les crítiques llançades per l’actor
Manel Barceló, secretari de l’Associa-
ció d’Actors i Directors Professionals
de Catalunya (AADPC). Barceló va lle-
gir un manifest elaborat pel sector
que qüestionava el tancament de Sit-
ges i reclamava més atenció per a les
persones que van lluitar pel teatre
durant el franquisme. Va recordar
que molts d’ells corren el perill
d’acabar en l’ostracisme professio-

nal i la penúria econòmica.
La Generalitat i l’Ajuntament han

mantingut diverses converses per
dissenyar un mapa cultural equili-
brat a Barcelona. «Hi ha una bona
sintonia, els objectius de les dues
institucions són els mateixos», va
afirmar Berta Sureda, directora de
l’Institut de Creació Artística i Pensa-
ment Contemporani. Les dues parts
miren el panorama cultural «de

manera global». Pel que fa al Centre
Dramàtic del Vallès, tancat des del
juny de l’any passat, va assegurar
que «no morirà». I va confirmar que
té la intenció de «potenciar el que ja
existeix».

q PRESSUPOST COMPARTIT
Com va passar amb el Grec, la Gene-
ralitat estudia compartir el pressu-
post del Mercat i implicar-se en les
decisions del nou projecte.

Quan el Mercat es transformi en
plataforma per a la dansa, la Genera-
litat tancarà L’Espai de Dansa i Músi-
ca, amb una programació establerta
fins a finals d’any. «No té sentit que
hi hagi dos escenaris per a la dansa
a Barcelona», va assenyalar ahir Su-
reda, que no està tan preocupada
per la música, que disposa d’altres
circuits: «L’Espai no és un lloc idoni
per a la dansa però el Mercat sí,
perquè és més polivalent i té més
possibilitats».

Carles Sala, responsable d’Acció
Cultural de l’Institut de Cultura de
Barcelona (Icub) i delegat de Música
de la Generalitat en l’anterior legis-
latura, va assegurar que el seu objec-
tiu és buscar una persona que cone-
gui el panorama internacional i ca-
talà de la dansa per gestionar la no-
va etapa del Mercat de les Flors des-
prés del cessament d’Andreu Morte
en la direcció del centre.<

Els socis del
Barça opten al
sorteig de 14.000
entrades d’U2
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MÚSICA I ACTUACIÓ

Els socis del FC Barcelo-
na poden participar,

des d’ahir fins al 10 d’abril, en un
sorteig que adjudicarà 14.000 en-
trades per assistir al concert que
el grup irlandès U2 oferirà al
Camp Nou el dia 7 d’agost. El
Barça i la promotora Doctor Mu-
sic van firmar un conveni que es-
tableix que el club disposa de
15.000 localitats per sortejar en-
tre els seus socis i abonats, tot i
que la informació facilitada pel
club indica que només se’n sorte-
jaran 14.000.

Els socis interessats a partici-
par-hi han d’enviar una sol.lici-
tud a través de la pàgina web
www.fcbarcelona.com. Cada soci
només pot presentar una instàn-
cia, en què ha d’indicar quin ti-
pus de localitat prefereix, ja que
el sorteig es portarà a terme da-
vant notari l’11 d’abril segons les
tres zones de preus fixats: 76,25;
61,25 i 46,25 euros. Així mateix,
la sol.licitud permetrà demanar
dues entrades contigües si dos so-
cis així ho indiquen. Les entrades
seran nominatives i personals.<

18.000 seguidors presenciaran la reaparició
de la banda amb Paul Rodgers com a cantant

Queen sobreviu a
Freddie Mercury
avui al Sant Jordi

c

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

MÚSICA I CONCERT

Queen torna avui a Barce-
lona 19 anys després de la

seva última visita. Ho fa després de
patir un important lífting: Paul Rod-
gers supleix Freddie Mercury, mort
el 1991, i un baixista a sou, Danny
Miranda, ocupa la plaça de John
Deacon, que no ha volgut participar
en el projecte. Així que Brian May
(guitarra) i Roger Taylor (bateria) en-
capçalen aquesta versió del grup
britànic, que assalta el Palau Sant
Jordi (21.30 hores) amb la seguretat
que dóna haver esgotat les 18.000
entrades disponibles.

El concert d’avui és el quart de la
gira, que va començar dilluns a Lon-
dres i que posa punt final a molts
anys d’especulacions. Al final, el res-
ponsable d’ocupar el buit deixat per
Mercury és Paul Rodgers, una veu
històrica que va deixar empremta
en dues bandes dels 70, Free i Bad
Company. Per rendir-li honors,

Queen ha inclòs en el seu repertori
quatre cançons d’aquelles bandes:
una de Free (All right now) i tres de
Bad Company (Can’t get enough, Sea-
gull i Feel like makin’ love).

Però el repertori d’aquesta nit, si
se cenyeix al dels concerts de Lon-
dres i París, serà, sobretot, un grans
èxits de Queen, un grup que, després
del seu final, no ha deixat de vendre
discos i que fins i tot va inspirar el
musical teatral We will rock you. L’an-
tologia triple Platinum collection ha
venut tres milions de còpies només
a Europa.

q VIATGE ALS 70 I ELS 80
Clàssics dels anys 70, com Tie your
mother down, Fat bottomed girls i Bohe-
mian rhapsody, conviuen en el nou
repertori amb èxits dels 80, com I
want to break free, Crazy little thing ca-
lled love, Radio gaga i A kind of magic.
Rodgers porta la veu cantant, però
May i Taylor interpreten algunes pe-
ces en solitari. El concert inclou un
set acústic amb Love of my life i 39,

dues cançons d’A night at the opera,
interpretades per May.

El xou dura més de dues hores i
en els bisos no hi falten els himnes
We will rock you i We are the cham-
pions. A més a més de Rodgers i Mi-
randa, hi ha dos fitxatges més: Ja-
mie Moses (guitarra) i Spike Edney
(teclats). Aquesta és la primera gira
de la marca Queen des del 1986,
quan el grup va passar pel Miniesta-

di del FC Barcelona. El 1993 van tor-
nar a sonar algunes de les seves
cançons en els concerts que Brian
May va oferir a Zeleste i telonejant
Guns n’Roses a l’Estadi Olímpic.
Avui, May no serà el convidat, sinó
l’estrella d’un concert en què, això
sí, hi haurà espai per al record a
Mercury. Un espectacle en què, per
cert, està prohibit fumar per expres-
sa indicació dels artistes.<

33 Paul Rodgers (dreta) i Brian May, la setmana passada, a Londres.
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33 Barceló i Mieras, ahir.


