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MÚSICA
La veu, eix del
Festival de Flamenc
de Ciutat Vella
La veu, el cant flamenc, serà la
protagonista del Festival de
Flamenc de Ciutat Vella que se
celebrarà en diversos punts
del districte barceloní entre el
20 i el 25 de maig. Programat
per Taller de Músics, el festival
arriba a la 15a edició amb el
cante de Montse Cortés, la Far-
ruca, Manuel Moreno el Pele,
Juan Moneo el Torta, Agustín
Carbonell el Bola o Fernando
Terremoto. El festival destaca
en el seu programa el paper de
la rumba catalana.

Cultura
enbreu

Homenatge
alPalau
El Festival de Santa
Florentina també es
recordarà del 150
aniversari de Puccini

Redacció
BARCELONA

El X Festival del Castell de
Florentina a Canet de Mar
(Maresme) retrà homenat-
ge als 100 anys de la cons-
trucció del Palau de la Músi-
ca per “la tasca que està fent
la institució en aquest país”,
segons va dir el director del
certamen, Carlos Hartman.

Hartman va informar

ahir que el festival s’inaugu-
rarà el 12 de juliol amb un
concert del Cor de la Cam-
bra del Palau de la Música
Catalana. Santa Florentina
tambéesclausuraràambun
altre homenatge, en aquest
cas al 150 aniversari del nai-
xement del compositor ita-
lià Giacomo Puccini, en el
qual, sota el títol Passió per
Puccini, es representaran
obres de l’artista. El pianis-
ta Ricardo Estrada, que to-
carà en el concert de com-
memoració de Puccini, va
avançar que s’interpretaran
alpiano quatreactes dedife-
rents obres seves. ■

Balletdel
Mediterrani

IT Dansa recupera una coreografia de
Nacho Duato amb la música en directe
de la cantant Maria del Mar Bonet

Eva Garcia i Siesto
BARCELONA

Jardí tancat, Naked
thoughts, En busca de i
Cara B. Aquestes són les
quatre peces de coreògrafs
catalans i valencians que
avui presenta al Mercat de
les Flors la jove companyia
IT Dansa, el projecte peda-
gògic creat per l’Institut del
Teatre com a curs de post-
grau per facilitar als gradu-
ats en dansa un marc per a
la pràctica professional.
Amb el títol de Mosaic me-
diterrani, l’espectacle cons-
titueix “un programa amb
especial atractiu”, segons
assegura el director del Mer-
cat, Francesc Casadesús.

La directora d’IT Dansa,
Catherine Allard, recorda
que enguany se celebra el
desè aniversari de la com-
panyia i explica que ha si-
gut una dècada “molt in-
tensa” perquè molts dels
ballarins d’arreu del món
han acabat tornant al seu

país per seguir creixent
com a creadors.

Precisament ara es recu-
pera un dels clàssics del re-
pertori d’IT Dansa, Jardí
tancat, de Nacho Duato,
una peça creada pel coreò-
graf valencià l’any 1983
amb cants populars mallor-
quins de treball a la terra
interpretats per Maria del
Mar Bonet. La cantant ex-
plica que va ser aleshores
quan va viure la música
“d’una altra manera”. En
aquesta ocasió la veu de la
cantant també acompa-
nyarà un dels espectacles
més vibrants de senti-
ments i reflexions sobre la
vida i la mort. Bonet afe-
geix que “veure ballar les
cançons és un plaer extra-
ordinari” i que “és molt di-
ferent d’un ballet amb mú-
sica enllaunada”.

L’actualitat, el Mediter-
rani urbà i el món personal
influït per l’entorn són els
temes de les peces que
completen el cartell.

Si Jardí tancat forma
part dels orígens, la creació
de Rafael Bonachela sim-
bolitza el present. Presen-
tada en la darrera edició
del Festival Grec, Naked
thoughts és energia, dinà-
mica i tècnica.

Propostes de futur
El futur l’escenifiquen les
coreografies de dos joves
promeses: Gustavo Ramí-
rez mostra l’estat d’impa-
ciència i la incertesa da-
vant el desconeixement
amb En busca de, amb què
ret homenatge a la ballari-
na i professora Marta
Munsó, mentre que Cara
B, de l’exalumna de la pri-
mera promoció d’IT Dansa
Nora Sitges-Sardà, és una
reflexió sobre l’allau infor-
mativa.

Mosaic mediterrani, que
es representarà fins al 18
de maig, és una nova opor-
tunitat per gaudir de la
dansa i la música en un ma-
teix escenari. ■

La peça ‘Naked thoughts’, una coreografia de Rafael Bonachela ■ ROS RIBAS


