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Zaha Hadid
parla dels
seus projectes
al ‘Dominical’

SUPLEMENTS 3 AVANÇ

La primera dona que ha guanyat
el premi Pritzker d’arquitectura
detalla alguns dels seus últims
projectes en territori espanyol.
Des de l’edifici del Camp Univer-
sitari del Besòs fins al Pavelló
Pont per a l’Expo Saragossa 2008.
«Ara aquí és possible fer coses que
abans eren impensables. Es respi-
ra innovació i creativitat», afirma
l’arquitecta nascuda a Bagdad
l’any 1950. H
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El Mercat obre
un cicle de nous
coreògrafs

DANSA 3 PRESENTACIÓ

b

MARTA CERVERA
BARCELONA

Contrapunctus
Danceport inaugura la
programació amb les
entrades a 10 euros

E
l Mercat de les Flors s’obre a
partir d’aquest cap de set-
mana i durant tot aquest
mes a les refrescants propos-

tes d’una nova fornada de ballarins i
coreògrafs de qualitat que comen-
cen a despuntar. El centre els ofereix
la primera oportunitat per connec-
tar amb el públic a través de Llançar
el cos a la batalla, un cicle que pretén
ampliar horitzons.

Contrapunctus Danceport, com-
panyia que va néixer fa un any de la
col.laboració dels catalans Claudi
Bombardó i Nora Sitges-Sardà, inau-
gura aquest vespre la mostra (21.30
hores) amb Quaranta cadires / Unpla-
ced. «La coproducció del Mercat ens
ha permès treballar dos mesos amb
els ballarins per desenvolupar
aquesta proposta, una reflexió sobre

el viatge que suposa qualsevol crea-
ció escènica», destaca Bombardó,
que durant 10 anys va treballar a la
companyia de dansa de l’Òpera de
Viena compaginant-ho amb els seus
primers passos com a coreògraf.

El seu col.lega, que va formar part
de la primera fornada d’IT Dansa,
companyia que li ha encarregat una
peça, té una dilatada experiència
com a ballarina a Europa. Per a tots
dos el debut al Mercat és clau. «Espe-
rem que hi vinguin programadors i
poder fer bolos nacionals i interna-
cionals», assenyalen, encantats del
tracte rebut al Mercat. Com la resta
de creadors, el seu espectacle es
veurà només dos dies, avui i demà.
«Volem mostrar artistes de qualitat
desconeguts i atraure un altre
públic, no necessàriament coneixe-
dor de la dansa», afirma Francesc Ca-
sadessús, director del Mercat.

CANVI D’IMATGE / El preu de les entra-
des s’ha rebaixat a 10 euros i s’ha re-
modelat el vestíbul, que s’ha conver-
tit en un espai apte per degustar di-
ferents tipus de dansa i performan-
ces, de dimarts a diumenge, abans i

després de cada funció, en col.labo-
ració amb AREAtangent.

Després de Contrapunctus serà el
torn de la sensual Julie Dossavi, una
africana establerta a França (dies 12
i 13) que amb la dansa és fidel a les
seves arrels. Guillermo Weickert
(ball) i Vitor Joaquim (música) apos-
ten per una proposta més teatral i
amb un punt d’humor a Go with the

flow, dies 14 i 15. Blanca Arrieta, ba-
llarina de formació neoclàssica, ex-
plorarà nous mons a Rest (18 i 19) i
Iker Gómez, que compagina dansa i
videocreació, presentarà el seu da-
daista Absurdo (20 i 21). Tancarà el ci-
cle la israeliana Yasmeen Godder, la
premiada coreògrafa que portarà la
seva commovedora Sudden birds,
amb quatre dones i un violoncel. H

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Assaig de Quaranta cadires / Unplaced, de Contrapunctus Danceport.


