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La proposta intenta difondre la disciplina artística i conservar el públic

El Liceu, el Lliure i el TNC creen un
abonament conjunt per a la dansa

ARTS ESCÈNIQUES I INICIATIVA

c

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Gran Teatre del Liceu, el
Teatre Nacional de Cata-

lunya (TNC) i el Teatre Lliure s’han
unit per oferir per primera vegada
un abonament conjunt per als es-
pectacles de dansa de la pròxima
temporada 2005-2006. L’objectiu és
ajudar a difondre aquesta disciplina
i ampliar i fidelitzar el públic.

L’abonament, que avui es posa a
la venda, tindrà un preu de 140
euros i permetrà l’accés a set nits de
dansa entre el setembre i el juliol en
els diferents teatres barcelonins. En
el cas del Liceu, l’abonament preveu
uns dies determinats per garantir a
l’espectador «el millor lloc del tea-
tre», segons Joan Matabosch, direc-
tor artístic del teatre líric.

Aquesta iniciativa compta amb el
suport de la Conselleria de Cultura.
La directora de l’Institut per a la
Creació Artística i el Pensament
Contemporani (ICAC), Berta Sureda,
va explicar que havien «creat meca-
nismes per visibilitzar les compa-
nyies de dansa i amb aquesta pro-
posta ens ho han posat en safata».
Per això, va afegir, no havien dubtat

a participar en el projecte.
La idea de crear un abonament

conjunt per als espectacles de dansa
va sorgir dels responsables del TNC
amb el canvi de govern a la Generali-
tat i la primavera passada es va cele-
brar una primera reunió entre els
diferents directors artístics que, poc
després, va culminar en un acord.
Els espectadors que comprin l’abo-
nament podran escollir entre els 13
muntatges de dansa, creacions na-

cionals i internacionals, que oferi-
ran els tres teatres.

El Liceu reunirà la temporada
que ve el Nederlands Dans Theater I,
coreografiat per Jacopo Godani, el
Ballet Béjart Lausanne, que oferirà
un programa especial per celebrar
els seus 50 anys amb la peça mítica
Bolero, i el Ballet de Zuric, que conti-
nua la seva aproximació a la música
de Bach.

El Teatre Nacional presentarà per
primera vegada la companyia Color
Dansa, amb la seva mirada contem-
porània al flamenc, Mal Pelo i el Ba-

llet de l’Òpera de Lió, que mostrarà
una coreografia de William Forsithe
«fins ara mai vista a Barcelona», va
explicar Joan Francesc Marco, conse-
ller delegat del TNC. La companyia
de Marta Carrasco tancarà la progra-
mació de dansa del teatre.

Finalment, el Lliure mostrarà les
creacions de la Needcompany, Les
Ballets C. de la B. Àlex Rigola, direc-
tor artístic del teatre va afirmar que
aquesta companyia oferirà un espec-
tacle «brutal». Gelabert-Azzopardi,
oferirà la mateixa programació que
aquest any perquè «no té temps per
crear-ne un de nou», i Sergi Fausti-
no, Andrés Corchero i Àngels Marga-
rit completaran l’oferta.

Rigola va afirmar que la política
de la Generalitat i els teatres públics
catalans van per bon camí i va desta-
car que l’abonament conjunt supo-
sa «un primer pas per anar més
enllà».

Els directors artístics dels tres tea-
tres van manifestar que, amb el pro-
jecte definit, altres espais, com el
Mercat de les Flors, poden incorpo-
rar-se en el futur a aquesta iniciati-
va. A més, van apostar per estendre
aquesta idea a altres àmbits, com els
museus.<
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