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TELEVISIÓi La fadista de Porto s’acosta a

alguns dels seus poetes favorits,
com Pessoa, António Botto i
José Carlos Ary do Santos.

Mísia
TEATRE GREC (22.00 HORES)

Antònia Font corona el seu millor any
amb el Premi Nacional de Música

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
l director del Mercat de les
Flors-Centre de les Arts del
Moviment, Francesc Casa-
desús , e l grup musical

Antònia Font i l’impulsor del Festi-
val Temporada Alta, Salvador Su-
nyer, van ser guardonats ahir amb
els Premis Nacionals de Cultura
2008, atorgats per la Generalitat, en
dansa, música i teatre, respectiva-
ment. El jurat va premiar Casadesús
«per la renovació, visibilitat i projec-
ció» del centre que dirigeix. Sobre
Antònia Font va destacar la seva
«personal aportació a la música pop-
rock en català», i de Sunyer en va
ressaltar la «tenacitat» en la recerca
de l’excel.lència, així com la seva tas-
ca al Festival Temporada Alta i la po-
sada en marxa del centre El Canal.

Salvador Sunyer, director del festival Temporada Alta,
aconsegueix el guardó teatral per la seva «tenacitat»

Francesc Casadesús, responsable del Mercat de
les Flors, obté el títol en la categoria de dansa

RECONEIXEMENT A LES ARTS ESCÈNIQUES CATALANES

Estratosfèric viatge des
del pop fins al Liceu

ANTÒNIA FONT

Són de tot menys acadèmics. Però
això no els ha impedit que aquest
2008 hagi estat el seu gran any. La
imaginació còsmica i el buscat sur-
realisme dels integrants d’Antònia
Font els ha permès obtenir des d’un
Premi de la Música com a millor àl-
bum pop per Coser i cantar –el pri-
mer disc català que aconsegueix
aquest guardó– fins a aquest Premi
Nacional de la Generalitat acabat
d’anunciar, que culmina una tra-
jectòria que és tan estratosfèrica
com ho és la seva inspiració. Una da-
da reveladora: amb prou feines en
dos lustres, Joan Miquel Oliver i
companyia van canviar les actua-
cions a les festes majors pel mateix
Liceu el passat 30 de març, en un
apoteòsic i aclamat recital en versió
orquestrada.

A aquestes altures del seu reconei-
xement, dir que són la banda més
inquieta i genial del pop català re-
sulta una obvietat. En aquest últim
disc, el quintet ha anat injectant de
rumba, reggae i bossa nova el seu es-
perit festiu, deixant per a la posteri-
tat joies com el rap Astronauta rima-
dor. I des de principis d’aquest fèrtil
any, han figurat en totes les mogu-
des, ratificant així el seu vigorós es-
tat de salut: al Cruïlla de Cultures de
Mataró, al Festival d’Arbúcies, com a
cap de cartell del Dia de la Música a
València, al Summercase... La gira
del seu guardonat disc continuarà
aquest hivern, en teatres. I l’incansa-

ble Joan Miquel Oliver encara se-
guirà fent parlar molt.

El compositor i guitarrista, que
per cert també ha emergit com l’úl-
tima revelació literària amb la seva
novel.la-pop El misteri de l’amor, es
troba ara gravant el que serà el seu
tercer disc en solitari. Un llança-
ment que prolongarà el tot just edi-
tat maxi-single titulat Sa núvia morta /
Hansel i Gretel, amb el qual demostra
una vegada més que és un outsider
total. NÚRIA MARTORELL

L’«apassionada recerca
de l’excel.lència artística»

SALVADOR SUNYER

Des dels 17 anys, mentre alguns, la
majoria, s’escapaven de voyeurs a Per-
pinyà, ell preferia travessar els ponts
d’Avinyó per capbussar-se en les
comèdies i tragèdies de Pirandello i
Shakespeare. Avui, diversos lustres
després, Salvador Sunyer (Salt, 1957)
conserva aquella passió escènica i la

transmet des de la direcció d’un
Temporada Alta beneït per la crítica
com el millor festival de teatre que
hi ha al país.

Sunyer va fundar el festival de
Salt-Girona el 1996 amb la idea
d’atrapar «un públic heterogeni i ser
la porta d’entrada de la producció
estrangera», entre altres objectius
complerts. El 2002 va aconseguir fit-
xar Isabelle Huppert, i la francesa va
servir de ganxo perquè després arri-
bessin altres cracs. Dels 6.000 euros

del pressupost inicial ha passat als
dos milions i ara l’objectiu és «do-
blar la xifra per convertir-lo en un
dels grans festivals d’Europa», apun-
ta el director.

Encara que ha estat temptat per
la capital, Sunyer prefereix conti-
nuar a la perifèria posant l’ham al
públic, local i foraster, amb Dario
Fo, Peter Brook, The Watermill Thea-
tre, Laurie Anderson i tants altres ce-
lebrats noms que a la tardor baixen
el teló entre ovacions. «Com suc-
ceeix amb Avinyó i Edimburg,
aquests projectes funcionen millor
en ciutats mitjanes, perquè no es di-
lueixin. Catalunya es mereix tenir
un festival teatral a l’altura dels mi-
llors d’Europa», sosté Sunyer. IMMA

FERNÁNDEZ

El gestor que ha posat altre
cop en dansa el vell Mercat

FRANCESC CASADESÚS

No ho tenia fàcil Francesc Casadesús
quan l’any 2006 es va fer càrrec del
vell Mercat de les Flors, sumit llavors
en la crisi i la desatenció. Convertit
en director artístic del rebatejat Cen-
tre de les Arts en Moviment i amb
més pressupost (una tercera part
procedeix del Ministeri de Cultura)
que el seu predecessor, Andreu Mor-
te, Casadesús ha realitzat en tan sols
dues temporades el miracle dels
pans i els peixos, o el que és el ma-
teix, multiplicar per dos el llan-
gorós nombre d’espectadors (60.000
durant la temporada passada) del
centre.

El nou teatre s’ha dedicat mono-
gràficament a la dansa. En la seva
eclèctica programació (fruit directe
de l’anterior gestió de Casadesús al
CCCB) hi han tingut cabuda la dansa
més ortodoxa i la més rupturista, la
consagrada i l’emergent. Gràcies a
ell, Barcelona ha acollit la lle-
gendària Maguy Marin, però també
figures de la talla d’Akram Kahn i Si-
di Larbi Cherkaoui, a més dels úl-
tims treballs de les companyies Ro-
sas o Ultima Vez (la formació de
Wim Vandekeybus). Tampoc no po-
dem oblidar les tasques de copro-
ducció que han acostat les maneres
de l’antic Mercat a les d’un Centre
Nacional de Dansa.

I la temporada que ve, que avui es
presenta oficialment, amb Les Ba-
llets C. de la B. d’Alain Platel, Israel
Galván i la dansa butoh de Sankai
Juku, el llistó segueix alt en exigèn-
cia i en qualitat. ELENA HEVIA

CARMEN SECANELLA

33 Un moment del concert d’Antònia Font el març passat al Liceu.
PERE BATLLE

33 El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, el 2007.

ALBERT BERTRAN

33 Francesc Casadesús, al Mercat.


