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La temporada del Mercat
de les Flors coincidirà amb
moltes sorpreses i estre-
nes, avançava ahir el di-
rector del Mercat, Fran-
cesc Casadesús, «serà bri-
llant», deia entusiasmat.
El 60% del cartell seran
coproduccions amb com-
panyies catalanes com són
Rara Avis, Senza Tempo i
Toni Mira. Mensualment,
hi haurà alguna presència
internacional. Destaca la
de Nacho Duato, la d’Ak-
ram Khan i la de La La La
Human Steps.

La Compañía Nacional
de Danza no vindrà fins al
2008. La pàgina web de la
companyia no té inclosa
encara l’actuació a Barce-
lona i sí la de Sant Cugat
(al desembre), a més de
Sagunt (juliol) i Tarragona
(estrena a Catalunya de
Castrati, Rassemblement i
Por vos muero). Casade-
sús volia programar Alas
al Mercat, un espectacle
tècnicament complex en
què balla el coreògraf.
Duato no es va decidir a
programar-lo a Barcelona
fins que no va contrastar la
qualitat del cartell. Casa-
desús està convençut que
la implicació del Ministeri
de Cultura ha estat deter-
minant per acostar la
Compañía Nacional de
Danza a la cartellera de
Barcelona. Si des del 2004
la companyia no actuava a
Barcelona, molt més re-
cent és la seva programa-
ció al Centre Cultural Sant
Cugat. El 1996, van pre-
sentar el muntatge Multi-
plicidad. Formas de silen-
cio y vacío, inspirat en la
música de Bach. Tot i que
el programa a Sant Cugat
és obert, hi ha la possibili-
tat que Duato estreni co-
reografia, segons fonts del
Centre Cultural.

El Mercat de les Flors
ha avançat només tres
noms del cartell. A més de
Duato, s’ha confirmat el
duet d’Akram Khan amb
Sidi Larbi. Per Casadesús,
és una feliç coincidència
que Khan també obri el
festival Grec, aquest cop
amb Sylvie Guillem. La
inauguració del Grec serà
una bona ocasió per donar
a conèixer el coreògraf a
un públic més ampli. Khan
està treballant amb duets
amb altres ballarins de

molt diversa procedència.
Si ell és un ballarí que fu-
siona la dansa katak amb
la contemporània, al Grec
troben punts de confluèn-
cia amb la neoclàssica. A
finals de setembre, Khan
obrirà la temporada del
Mercat de les Flors acom-
panyant Sidi Larbi, un al-
tre coreògraf que comença
a prodigar-se a Barcelona
amb coreografies per als
Ballets de C. de la B.

El tercer nom que ha
avançat el director del
Mercat de les Flors és La
La La Human Steps amb
l’espectacle Amjad, la no-
va creació d’Edouard
Lock. El treball d’aquesta
companyia, que feia deu
anys que no actuava al
Mercat, és una bona refe-
rència de la tècnica neo-
clàssica pura. Després que
durant uns anys hi hagués
la tendència a la teatralitat
en la dansa, ara ressorgeix
–apunta Casadesús– la

tècnica i el treball jeràr-
quic de la dansa clàssica.

El Consorci Mercat de
les Flors Centre de les Arts
del Moviment ha ratificat
el director Francesc Casa-
desús per als pròxims qua-
tre anys. El nou regidor de
Cultura, Jordi Martí, insis-
tia en la bona labor del di-
rector, que ja ha aconse-

guit visualitzar el canvi de
rumb del teatre municipal:
ha repuntat el públic, s’ha
centrat la programació en
la dansa i s’ha completat
amb reflexió. Un dels ele-
ments que ha donat més
transcendència a les co-
reografies catalanes va ser
la trobada dels principals
programadors europeus fa

uns mesos al Mercat de les
Flors. La trobada va ajudar
a fer que el Mercat fos,
efectivament, com prete-
nen les tres administra-
cions implicades, el centre
de referència de la dansa
contemporània estatal.

El secretari general del
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació,

Lluís Noguera, va excla-
mar-se que al cap de 25
anys de la primera actua-
ció al Mercat de les Flors
encara Catalunya s’estigui
reestructurant (al febrer se
celebra la primera repre-
sentació de Peter Brook al
que fins llavors era un ma-
gatzem municipal). No-
guera comentava que fa 25
anys ell feia 8è d’EGB i
que, després de tot aquest
temps, «encara estem
construint el sistema pú-
blic de les arts escèniques
d’aquest país». El secreta-
ri està convençut que el
projecte creixerà «sosteni-
blement» en programació
i també en pressupost. Per
al 2007, Ajuntament, Ge-
neralitat i Ministeri han
pagat 1,3 milions per cap.
Una xifra significativa-
ment més elevada si es
compara amb el pressu-
post del 2004 amb 1,2 mi-
lions finançats per l’Ajun-
tament de Barcelona.

La Compañía Nacional de Danza és cap de cartell amb Akram Khan i La La La Human Steps la temporada vinent

Nacho Duato ballarà al Mercat de les Flors
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El director Nacho Duato en la coreografia Alas, en què intervé. Es veurà l’any vinent al Mercat de les Flors. / EL PUNT

� Les dues institucions que formen
part del Consorci (Ajuntament i Gene-
ralitat) aspiren que, a mitjà i llarg ter-
mini, el Mercat augmenti el nombre
d’espectadors dels 60.000 del 2006 als
100.000. El regidor Jordi Martí ja cele-
bra el tomb que ha donat l’ocupació del
Mercat que, el 2003, fregava el 50% i el
2006 estava en el 68,45%.

Casadesús no compta que aquest
2007 hi hagi un creixement respecte a
l’any passat. L’impuls econòmic ha de
servir per reforçar l’estructura i poder
multiplicar les activitats en els se-

� El director de la Compañía Nacional de
Danza, Nacho Duato, ballarà al Mercat de
les Flors la temporada vinent. La compa-
nyia no presentava un espectacle a Barce-

güents exercicis. Aquesta és la fórmula
de Casadesús per mirar de correspon-
dre aquestes expectatives.

El cartell de la temporada vinent
mantindrà el cicle de nous coreògrafs
Bacsteix al març (i també preveu que
aquesta programació s’estengui a al-
tres escenaris). Per al novembre, hi
haurà un cicle d’improvisació en la
dansa. No està previst que augmenti el
nombre de funcions dels noms interna-
cionals (en alguns casos hi ha gent que
s’ha quedat al carrer) però sí els de les
companyies catalanes.

lona des del 2004, amb motiu del Fòrum.
Ara, Duato presentarà un treball, Alas,
que ja va estrenar fa un parell d’anys a
Cantàbria. El Mercat de les Flors obrirà la
temporada vinent amb un duet d’Akram

Khan i Sidi Larbi. Khan també arrenca el
cartell del festival Grec. Però ho fa acom-
panyat de la diva de dansa clàssica Sylvie
Guillem. Dijous es va aprovar el Consorci
que aplega Ajuntament i Generalitat sota

el mateix paraigua. El ministeri no en for-
ma part com a patró però s’ha compromès
a cobrir el 33% del pressupost d’un centre
que aspira, a mitjà termini, superar els
100.000 espectadors per temporada.

De 60.000 a 100.000 espectadors




