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PROGRAMA ARTÍSTIC DE FRANKFURT

«Ningú serà capaç d’assis-
tir a tots els espectacles en-
cara que ho vulgui.» Josep
Bargalló no bromeja pas.
Només cal dir que entre
dansa, teatre, cinema, mú-
sica, cultura popular i gas-
tronomia, més de vuit-
centes persones es despla-
çaran a Alemanya per as-
segurar el programa artís-
tic a Berlín i Frankfurt.

Després del festival de
dansa contemporània Tan-
za 07 a Berlín a principis
d’octubre, on també s’es-
trenarà Tirant lo Blanc de
Bieito, la dansa es traslla-
darà a Frankfurt en el cicle
de dansa catalana al Mou-
sonturm. El programa, del
2 al 14 d’octubre, inclou
espectacles que han tingut
molt bona acollida de pú-
blic i crítica com Viatges a
la felicitat, cinc coreogra-
fies inspirades en el llibre
d’Eduard Punset, El viatge
a la felicitat, coordinades
per Sol Picó i estrenades la
temporada passada al
TNC; La Canción de Mar-
garita, de Senza Tempo,
una coproducció de Senza
Tempo i el Festival Grec
de Barcelona 2006; Solo
por placer, d’Àngels Mar-
garit i la Cia. Mudances, i
Bach, de Mal Pelo.

Dues estrenes
Els Dies de l’Òpera Cata-
lana, amb el Festival de
l’Òpera de Butxaca, pre-

sentarà dues estrenes, El
saló d’Anubis, amb músi-
ca de Joan Albert Amar-
gós, llibret de Toni Rum-
bau i interpretat per la
Companyia La Fanfarra i
el Grup Instrumental 216,
i La cuzzoni, amb música
d’Agustí Charles, llibret
de Marc Rossich, i que se-
rà interpretada per l’En-
semble del Staatstheater
Darmstadt. Les altres
obres són Juana, d’Enric
Palomar i El fervor de la
perseverança, de Carles

Santos.
Una de les formacions

més prestigioses, l’Inter-
nacionale Ensemble Mo-
dern Akademie, oferirà
una mostra de la música
catalana amb obres de Be-
net Casablancas, Robert
Gerhard, Agustí Charles,
Joan Guinjoan i Josep Ma-
ria Sanz Quintana. El con-
cert, que el gener es farà a
l’Auditori de Barcelona,
se celebrarà en l’Alte
Oper. El mateix indret
acollirà l’OBC que, sota la

direcció de Salvador Mas,
interpretarà obres de
Mompou, Ros Marbà, Ro-
bert Gerhard, Guinjoan,
Toldrà i Vivancos:
«Aquest concert ensenya
la importància de la músi-
ca catalana contemporà-
nia», va comentar Borja
Sitjà, responsable de
l’àrea de creació de l’IRL.

El prestigiós gambista
Jordi Savall tancarà el pro-
grama clàssic el 12 d’octu-
bre a l’església de St. Kat-
harine amb «dues joies de

la música antiga occiden-
tal», El cant de la Sibil·la i
El misteri d’Elx, mentre
que Maria del Mar Bonet i
Miguel Poveda, d’altra
banda, oferiran l’endemà
Els treballs i els dies, un
concert estrenat a Nova
York i que es podrà veure
dimarts al Grec i el 12 de
setembre al Mercat de Mú-
sica Viva de Vic.

Sònar amb trial
Carles Santos, un dels ar-
tistes que més feina tindrà

a Frankfurt, donarà el seu
toc personal a Sònar Nits
(del 10 al 13 d’octubre al
Bockenheimer Depot)
convidant el campió del
món de trial en pista co-
berta, Adam Raga, a Ebro-
falia copulativa. Els artis-
tes que hi participaran són
majoritàriament catalans.
Cabo San Roque, Guilla-
mino + Pedrals, Sólo los
Solo i The Pinker Tones,
són alguns dels convidats.
Cada nit tindrà com a pre-
àmbul un sopar realitzat
per una selecció de cuiners
triats per Fòrum Gastronò-
mic. Nubla, Òscar Briz,
Antònia Font i Lax’n’Bus-
to presentaran la música
actual al Catalan Sound.

El cinema català també
serà present a Frankfurt
amb una retrospectiva que
inclou vint-i-cinc films de
Marc Recha, Cesc Gay,
Bigas Luna, Ventura Pons,
José Luis Guerín i Rosa
Vergés, entre altres direc-
tors. La cultura popular se-
rà representada per
l’Aplec, amb 25 grups i
800 participants que es
desplaçaran a la ciutat del
Main el 4 i 5 d’agost. La
colla de Vilafranca i la Co-
lla Vella dels Xiquets de
Valls faran una exhibició
castellera a la fira el 13 i 14
d’octubre. Sitjà va expli-
car que tots els espectacles
seran de pagament, menys
els sopars del Sònar.

La dansa obrirà a Berlín el programa
artístic de la Fira de Frankfurt

Carles Santos, l’OBC, Antònia Font, Savall, Bonet amb Poveda i Lax’n’Busto, entre els que viatjaran a Alemanya

Una de les coreografies de Viatges a la felicitat, A 29º del paraíso, d’Inés Boza. / DAVID RUANO

� Per anar escalfant motors amb vista a la
cita de Frankfurt, a banda de l’estrena de
Tirant lo Blanc, els coreògrafs catalans
mostraran a Berlín del 6 al 9 d’octubre les

V. GAILLARD / Barcelona seves creacions en el I Festival de Dansa
Contemporània en Espais Urbans, Tanza
07. Paella Mixta, de Sol Picó, i Bach, de
Mal Pelo, són alguns dels espectacles pro-
gramats, alguns dels quals es podran veu-

re després a Frankfurt en el Cicle de Dan-
sa Catalana. Del programa musical desta-
ca l’estrena de dues òperes de butxaca, El
saló d’Anubis, de Joan Albert Amargós, i
La Cuzzoni, d’Agustí Charles, i la presèn-

cia de Carles Santos en el Sònar Nits
acompanyat del campió del món de trial,
Adam Raga. L’OBC, Jordi Savall i Maria
del Mar Bonet i Miguel Poveda són altres
caps de cartell d’un programa atapeït.




