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ElCorVivaldiestrena4missescatalanes
Les obres s’han
encarregat a
Brotons, Guinovart,
Rigol i Bacchus

Marta Porter
BARCELONA

Allà on no arriba la iniciati-
va pública hi arriba la priva-
da –no sense esforç, cal re-
marcar-ho–, i en aquesta
ocasió la unió de la produc-
tora de concerts Mas i Mas i

el Cor Vivaldi, Petits Can-
tors de Catalunya, dirigit
per Òscar Boada, ha permès
donar una empenta a la cre-
aciómusicalcatalanaencar-
regantaquatrecompositors
catalans quatre noves mis-
ses. Es tracta d’Albert Gui-
novart, que ja havia col·labo-
rat amb les dues instituci-
ons –per al Cor Vivaldi va
escriure l’any passat el mu-
sical Els pastorets i per als
Mas i Mas ha participat en
elsconcertsclàssics–;Salva-

dor Brotons, que també ha
compost una òpera per al
cor, El mercader de somnis;
Peter John Bacchus, i Jordi-
Lluís Rigol, un home estre-
tament vinculat al cor i a
l’Escola IPSI, a la qual perta-
nyen els cantaires.

Aquest concert serà el
que obrirà el nou cicle Mas i
Mas Cor Vivaldi, que al llarg
de l’any ofereix tres propos-
tes més: Cançons d’amor i
de guerra, El cant de les es-
trelles i l’esmentat musical

Els pastorets, amb música
de Guinovart i text de Jordi
Galceran. Els dos primers
concerts seran a l’Auditori
AXA (abans Winterthur) i
elsdosdarrersa laSalaOriol
Martorell de L’Auditori de
Barcelona.

Missa per a cor i orgue
L’estrena de les quatre mis-
ses, escrites totes per a
acompanyament d’orgue i
d’una durada aproximada
de 15 minuts cadascuna,

serà aquest diumenge 30 de
març a l’Auditori AXA a les
19.00 h.

Bacchus ha compost una
obra “assequible per als in-
tèrprets i que arribi al pú-
blic”, mentre que Guinovart
destaca que “ha de ser músi-
ca que transmeti emocions
i que “en la forma musical
religiosa he sigut més abs-
tracte que en altres compo-
sicions”; Rigol és l’únic que
ja ha estrenat la seva missa
i en part la gènesi del projec-

te, ja que, director habitual
de cors, assegura que “és
l’instrument perfecte”.

Albert Guinovart, que co-
neix bé les veus del Cor Vi-
valdi, assegura que en cap
cas s’ha sentit limitat pel fet
que no es tracti d’un cor pro-
fessional, ja que “té tanta
qualitat que pots fer el que
vulguis, que saps segur que
ho cantaran”, afirmació que
subscriuBacchus,queavan-
ça que en la seva missa “hi
participarà el públic”. ■

L’Institut
Francèsaplega
35espectacles
francòfons

Bernat Salvà
BARCELONA

Els 8.000 metres quadrats
de l’Institut Francès (carrer
Moià, 8) acullen aquesta
tarda els 35 espectacles de
la 2a Primavera Francòfona
de Barcelona 2008. La fes-
ta, d’accés gratuït, s’organit-
za en petites actuacions
d’entre 5 i 15 minuts, que es
fan simultàniament i es van
repetint en diferents espais.

Josep Maria Flotats, que
farà una lectura dramatit-
zada de textos de Sacha
Guitry, és una de les presèn-
cies destacades d’un certa-
men que inclou teatre, dan-
sa, titelles, projeccions de
curts, cabaret, instal·laci-
ons multimèdia, lectures li-
teràries, mostres de gastro-
nomia... La llista de països
francòfons participants
també és llarga: França, Bèl-
gica, Suïssa, Luxemburg, el
Marroc i el Quebec. Segons
el director de l’Institut Fran-
cès, Pierre Raynaud, “treba-
llem més per als catalans
que per a la població france-
sa de Barcelona; hem volgut
obrir finestres i compartir
aquesta caixa de sorpreses
amb tothom”.

La segona edició de la
festa guanya molts espais
(han buidat de mobiliari 30
aules) per tal d’evitar el
col·lapse que van provocar
els 1.500 assistents de
l’any passat. Segons Manel
Pons, el coordinador de la
festa, “la majoria d’especta-
cles són creacions exclusi-
ves per a l’esdeveniment”.
La durada de la festa és
d’una hora i 45 minuts, i in-
clou oferta per a nens i
grans.

Flotats va recordar que
ha volgut aportar aquest
“granet de sorra” a la festa
per “agrair el que l’Institut
Francès m’ha donat, que és
tot: vaig poder estudiar tea-
tre a França gràcies a una
beca que em van donar”. ■

Flamencielectrònica
La‘bailaora’BelénMayapresental’espectacle‘Souvenir’alMercatde
lesFlorscomacolofódelcicledecreadors‘Llançarelcosalabatalla’

Marta Porter
BARCELONA

Belén Maya és a Barcelona
per presentar, a partir de
demà i fins diumenge, el seu
últim espectacle, Souvenir,
una coproducció amb el
Mercat de les Flors que
tanca el cicle de creadors
Llançar el cos a la batalla.

Belén Maya defineix
aquest espectacle, que es
presenta a la Sala Ovidi
Montllor, com “d’investiga-
ció”, ja que, en col·laboració
amb el també coreògraf
Juan Carlos Lérida i amb
l’actor i dramaturg David
Montero han creat un pas-
seig de records per l’antic
cante barrejant el so dels vi-
nils amb la música electrò-
nica actual i els músics en
directe dalt l’escenari.

“Volia trobar un llen-
guatge comú amb Juan
Carlos, no podia entrar a
col·laborar amb ell des del
meu flamenc pur”, afirma
la filla dels bailaores Mario
Maya i Carmen Mora res-
pecte a un dels coreògrafs
que ja fa anys aposten per
ampliar les claus del fla-
menc amb els corrents més
actuals de la dansa. I és
que, segons Belén Maya, “el
flamenc és molt més difícil
i obert del que pensen els
mateixos que en fan”.

Tot i que no se sent here-
va de l’escola dels seus pro-
genitors, Belén té clar que
li van saber transmetre la
llibertat creativa. “Els re-
cordo lliures, la meva mare
amb el seu avantguardisme
en el flamenc, i el meu pare
perquè va crear nous codis
i es va interessar per temes
polítics”.

Així, amb Souvenir, que

acaba d’arribar de Düssel-
dorf i que després del Mer-
cat viatjarà a Estocolm,
Finlàndia i París, la idea de
Maya és treballar per
“aconseguir que la dansa
flamenca entri en els tea-

tres i festivals de dansa, ja
que habitualment està li-
mitada al circuit flamenc”.
Amb tot, tant ella com Lé-
rida reconeixen que hi ha
interessos perquè això no
passi: “Els caixets del fla-
menc es paguen el doble
que la dansa contemporà-
nia, a ningú no li interessa
canviar”.

Aquesta recerca de la
contemporaneïtat i del pas
del flamenc del tablao a
l’escenari no és nou. “Pilar
López –traspassada fa tot
just dos dies– va ser una de
les primeres a crear fla-
menc contemporani”,
apunta Lérida, a la qual
cosa Belén afegeix: “I Car-
men Amaya era hipercon-
temporània”.

“Elles van ser contempo-
rànies amb els elements

que hi havia a la seva època
i a nosaltres ara ens toca
ser-ho amb les arts actuals,
que són més digitals, i quan
els contemporanis esdevin-
guem populars ja ens con-
vertirem en clàssics. Així
és com evoluciona l’art”,
explica el coreògraf.

Coproduir amb el Mercat
En aquest procés per fer de
la dansa flamenca un estil
més de la dansa contempo-
rània hi col·labora també
Francesc Casadesús, direc-
tor del Mercat, que des de
bon principi va recolzar el
projecte de Maya, Lérida i
Montero. “No només ens ha
ajudat en la producció, sinó
que també ens està obrint
portes en el circuit de festi-
vals de dansa contemporà-
nia a Europa i això és molt

imporant”, comenta Belén.
Tot i l’ajuda del Mercat,
Maya i Montero tenen clar
que aquest és un cas únic a
Espanya. “Aquí la gent vol
resultats immediats, però
per ampliar llenguatges
calen processos, temps i el
dret a equivocar-se”, con-
clou David Montero, alhora
que Belén rebla: “No només
volen l’èxit immediat, sinó
que tot siguin èxits”. Potser
per això es plantegen aga-
far una residència a Esto-
colm. “Allà et donen temps,
et sents recolzat, fins i tot
hi ha una branca universi-
tària dedicada al flamenc”.

Infatigable, Belén Maya
també està rodant Muje-
res, amb Merche Esmeral-
da i Rocío Molina, i alhora
prepara un muntatge amb
Olga Pericet. ■

Belén Maya, filla de dos grans ‘bailaores’ avantguardistes, creu que el flamenc ha de trobar nous llenguatges ■ JOSEP LOSADA

“Volem obrir
el flamenc
al circuit
de la dansa
contemporània”,
apunta Maya


