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UN FÒRUM ESCÈNIC EN PETITÓ 

• Obre les portes el supermercat de les arts escèniques per antonomàsia: la Marató de
l'Espectacle

Guillem Clua

LA FITXA
21a Marató de l'espectacle
Local: Mercat de les Flors. Ciutat del Teatre
Dates: Divendres, 4, i dissabte, 5
Horaris: De 20.30 hores fins a la matinada
Preu: 11 euros (un dia) i 15 euros (dos dies)

Fidel a la seva cita amb el Mercat de les Flors, torna a esclatar la Marató de l'Espectacle, que aquest
any arriba a la 21a edició. És un certamen ideal per a tastaolletes, és a dir, per a aquells que volen
tastar d'aquí i d'allà, tastar 10 minuts d'un espectacle i passar a un altre, buscar i passejar com qui va de
rebaixes i quedar-se amb el que més li agradi. Un aparador, en definitiva, que transforma la Ciutat del
Teatre de Montjuïc en una plèiade de petites i rutilants mostres de creativitat.

Aquest any passaran per la Marató unes 150 companyies i més de 500 artistes que representaran tots
els gèneres escènics (varietats, dansa contemporània, del ventre, claqué, performances, arts circenses,
clown, narració oral, teatre de text, visual, d'objectes, cants budistes...).

PÚBLIC PARTICIPATIU
Per primera vegada, a més, el públic podrà aportar el seu granet de sorra al popurri amb improvisacions
espontànies davant d'un micro instal.lat a aquest efecte.

A la llarguíssima llista d'artistes de la Marató hi podem destacar Godoy, Los Modernos, Loco Brusca, De
Mortimers i Cane Mondo (teatre); Búbulus, Bebeto Cidra i Janet Rúhl (dansa); Lorrojo, Mo i Insomnibus
(circ); Urri Oriols, La Variete i Labotika (varietats)...

Entre les novetats d'aquest any destaca la col.laboració de la Marató amb altres iniciatives
internacionals similars. És el cas del 25è International Choreographers' Showcase (Sala Maria Aurèlia
Capmany, divendres, a les 21.00 hores), organitzat per Susana B. Williams, directora de Dance Forms
Productions. Aquesta mostra coreogràfica celebra el seu 10è aniversari a Barcelona reunint creadors i
ballarins de l'Àfrica, els Estats Units, Singapur, Guatemala i el Regne Unit, després de presentar-se en
prestigiosos festivals d'Alemanya, Àustria, França, Holanda, el Japó i Sèrbia, entre altres.

FESTIVAL INSOMNI
La Companyia Nocturna i l'Espai Jove de l'Eixample organitzen el primer Festival d'Arts Escèniques de
Petit Format INSOMNI, que es presentarà demà a les 22.30 hores a la plaça Margarida Xirgu. El que es
podrà veure serà un aperitiu de la presentació oficial del festival que tindrà lloc a l'octubre.

La Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure acollirà la mostra audiovisual, per mostrar els treballs
premiats en el passat Barcelona Visual Sound en les seves diferents seccions (documental, ficció,
videocreació). S'ha volgut incidir en els valors de la multiculturalitat i la tolerància a través d'una
programació més plural i amb orígens geogràfics més diversos que mai.
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L'oferta cultural es completa amb exposicions d'arts plàstiques al Mercat i l'Espai Lliure i, a la plaça, amb
parades d'entitats gastronòmiques del món (Fira Pic Nic), actuacions gratuïtes, tallers... i una infinitat de
propostes que semblen transformar la Ciutat del Teatre en un Fòrum en petitó.
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