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Jordi Cortés presenta ‘Prestidigitaccions’

Jordi Cortés estrena ‘Prestidigitaccions’ al Lliure i Carmelo Salazar ‘Espaciales II’ al Mercat

La dansa ocupa els
teatres de Montjuïc

Marta Porter
BARCELONA

L
es sales peti-
tes del Teatre
Lliure i el
Mercat de les

Flors coincideixen
a programar sen-
gles espectacles de
dansa als seus es-
cenaris. Mentres-
tant, Generalitat i
Ajuntament seguei-
xen les converses
per veure si conver-
teixen el Mercat en
un espai per a la
dansa.

Si el Teatre Lliure aposta
per Jordi Cortés, que estrena
Prestidigitaccions a l’Espai
Lliure, la Sala Ovidi Montllor
del Mercat de les Flors pre-
senta l’última creació de
Carmelo Salazar, Espaciales II.
Ritmo y tradición en las ideas.
Comida. Dos espectacles de
dansa que es podran veure
aquesta setmana, del dia 14
al 17, als dos teatres que
flanquegen la plaça Margari-
da Xirgu a Montjuïc.

De concepte i factura ben
diferents, l’espectacle del co-
reògraf i ballarí Jordi Cortés
mostra personatges i s’acosta
al teatre, mentre que Carme-
lo Salazar es decanta per
l’abstracció absoluta a la re-
cerca del moviment pur.

Jordi Cortés
“Prestidigitaccions és un trio

inspirat en la poesia d’Anne
Michaels”, explica Cortés. A
partir de l’imaginari de l’es-
criptora, el coreògraf ha cre-
at un món oníric en què es-
tan ancorats els tres perso-
natges –Mercè Recacha, Ni-
cole Balm i ell mateix–, “és-
sers que s’enfonsen i
busquen on agafar-se per se-
guir vivint, que s’han trencat
en mil imatges i es volen re-
construir”, explica el direc-
tor. Personatges que viuen
amb la memòria a l’esquena,
“tant la memòria personal
com la memòria històrica i
genètica”, aclareix. Segons el
mateix Cortés, aquest és el
més metafòric i poètic dels
seus espectacles, “però tam-
bé el més surrealista, amb
aproximacions als personat-
ges de Beckett, i el més tea-
tral”. “Jo sóc ballarí –especi-
fica– i la meva base és la
dansa, però això no implica
que no pugui utilitzar ele-
ments del teatre o d’altres
disciplines artístiques”. Amb
tot, reconeix que a Prestidigi-

taccions hi ha “molta feina
corporal i molta fisicitat”.

Malgrat estar inspirat en la
poètica de l’escriptora cana-
denca, els textos que aparei-
xen a l’obra han estat escrits
pels mateixos intèrprets: “Hi

ha frases d’anuncis de televi-
sió, frases tallants i contun-
dents, textos poètics i frag-
ments diversos”, i tan sols
dues frases d’Anne Michaels.

De caràcter ben diferent és
l’última creació del coreò-

graf canari afincat a
Barcelona Carmelo
Salazar, Espaciales II.
Ritmo y tradición en las
ideas. Comida, que es
pot veure els matei-
xos dies, de dijous a
diumenge, a la sala
Ovidi Montllor del
Mercat de les Flors.

El de Salazar és un espectacle
en què la base són els cossos
dels vuit ballarins que hi in-
tervenen –ell inclòs–. “He
volgut mostrar com treballa
un cos flexible dins d’unes
estructures també flexibles”.

‘Work in progress’
Molt més conceptual i abs-

tracte que el del seu col·lega,
el de Salazar seria un work in
progress en tant que aquest
Espaciales II continua treba-
llant i investigant la línia
experimental que va obrir
amb El Salón Dorado el 2002 i
que va continuar amb Espaci-
ales I, en què es qüestiona
“com mirem les idees” i els
diferents punts de vista que
es poden tenir d’un mateix
fet. “És un treball abstracte
en què obro espais mentals i
físics i fujo dels paràmetres
teatrals perquè el cos és ple
de significants, permet mol-
tes lectures diferents i no cal
tractar-lo des del punt de
vista de la teatralitat”.

Amb la mateixa idea “d’o-
brir ments”, Salazar assegura
que en el seu espectacle no
vol explicar res en concret,
que l’objectiu “és que cada
espectador surti del teatre
amb una idea diferent dels
altres, ja que no busco la
globalització”.

En definitiva, dues pro-
postes ben diferents per a
quatre dies de dansa als tea-
tres de Montjuïc.

Carles Sala demana “calma” amb
el futur del Mercat de les Flors

El tema candent del sector de la dansa a
Catalunya és saber si el Mercat de les Flors es
convertirà en un espai destinat a la dansa.
Carles Sala, el seu director en funcions i
secretari d’Acció Cultural de l’Icub, demana
calma i tranquil·litat. “Estem en un moment
històric i no ens volem precipitar. Per primera
vegada hi ha una clara voluntat política de
potenciar la dansa. Des de la Generalitat no
només s’ha decidit invertir-hi a nivell
econòmic sinó també obrint espais i creant
residències a tot Catalunya. I sembla que
també per primer cop Generalitat i
Ajuntament tenen la voluntat de treballar
conjuntament. Entenc que el sector de la
dansa estigui neguitós, perquè per primera
vegada se’l té en compte, però precisament
per això cal que ens ho prenguem amb calma
per no equivocar-nos”.

Segons Sala les dues institucions treballen
amb la idea que la dansa contemporània sigui
l’eix conductor del Mercat de les Flors i per
això s’han encarregat tres projectes a
persones relacionades amb aquest àmbit. El
futur Mercat, però, probablement també
inclouria espectacles de música i de teatre. “El
problema és com es fa l’encaix d’això dins del
panorama teatral de la ciutat i del país, amb

el Lliure aquí davant i el TNC”, apunta Sala.
A grans trets, la línia que es vol per al

Mercat és que mostri tant la feina de les
companyies del país com la de les companyies
que són referents a nivell internacional, així
com les últimes tendències en l’àmbit de la
dansa, tant mundials com catalanes. “Si el
Mercat és d’àmbit estrictament municipal,
serà un centre d’exhibició i de producció,
mentre que si hi participa la Generalitat, cal
que pensem junts què volem de cara al futur
per al Mercat, però dins d’un panorama
teatral general. Aquesta és una oportunitat
que ha costat molt d’aconseguir i no voldria
que d’aquí a deu anys s’hagi de tornar a fer
de nou”.

Respecte a si es tancarà o no l’Espai de
Música i Dansa de la Generalitat, Sala va dir
que “tant si es tanca com si segueix obert,
són dos projectes diferents”. “L’Espai té unes
limitacions físiques evidents que el Mercat
no té, però mentre que la política de l’Espai
és que hi han de passar totes les companyies
de dansa del país, la idea del Mercat és que
sigui un espai més lliure. Però abans de
prendre qualsevol decisió el Mercat de les
Flors necessita saber quin lloc ocupa en
aquesta ciutat”.

.............................
Raimon, Al Tall i Aute
actuaran a Benetússer
en un homenatge als
republicans
Ester Pinter
VALÈNCIA

La localitat valenciana de
Benetússer (Horta) acollirà el
dia 16 una sèrie d’actes en
homenatge als republicans.
En aquests actes hi
participaran més de mig
centenar d’artistes i
intel·lectuals de tot l’Estat
espanyol. Destaca un
macroconcert, sota el lema
Recuperant la memòria, en el
qual actuaran Luis Eduardo
Aute, Raimon, Loquillo, Al
Tall, José Antonio Labordeta,
Obrint Pas, El Cau del Llop,
Julio Bustamante, Lluís
Miquel, Luis Pastor, Miquel
Gil, Urbàlia Rurana, Remigi
Palmero, Rafa Xambó, Paco
Muñoz, Òscar Briz, Lourdes
Guerra, Joan Amèric, Feliu
Ventura, Eva Denia, Carles
Enguix i Emma Get Wild.
Els actes, organitzats per
l’Ajuntament de Benetússer i
coordinats per l’escriptor i
periodista Alfons Cervera,
compten amb la col·laboració
de la Universitat de València,
la fundació Contamíname i
l’Associació per a la
Recuperació de la Memòria
Històrica. Segons els
organitzadors, “es pretén fer
un homenatge públic a les
dones i homes republicans
que van defensar la
democràcia i que van ser
víctimes de la repressió
franquista”.
D’acord amb el programa
d’activitats, a partir de les 12
del migdia tindrà lloc al
Poliesportiu Municipal la
recepció d’homenatjats i
convidats per l’alcalde de
Benetússer, José Enrique
Aguar, i l’actuació d’alumnes
de la Facultat de Belles Arts. A
les 2 es farà un dinar i a les
5.30 de la tarda començarà el
macroconcert al recinte firal
de la població.
A més dels músics, en els actes
també hi intervindran actors i
intel·lectuals com Pilar
Bardem, Almudena Grandes,
Luis García Montero, Manuel
Vicent, Isabel-Clara Simó,
Susana Fortes, Susana Koska,
Pedro Rosado, Toni Aparici,
Marc Granell i Toni Cucarella.

.............................
El Minguet Quartet
ofereix un concert
al Palau de la Música
Redacció
BARCELONA

Provinent d’Alemanya, el
Minguet Quartet actua avui al
Palau de la Música Catalana,
dins del cicle d’Ibercàmera,
amb un programa que inclou
obres de Ravel, Janácek i
Mendelssohn. El Minguet
Quartet substitueix el
prèviament programat
Quartet Hagen, que ha hagut
de suspendre la seva actuació
per maternitat de la viola,
Veronika Hagen.


