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SolPicó,premiFADGasch

El ‘bailaor’ José de la Vega rep el Premi d’Honor, i els Aplaudiments
recauen en l’il·lusionista Sergi Buka i els novells Atempo Circ

Marta Porter
BARCELONA

La ballarina i coreògrafa Sol
Picó va rebre ahir al vespre
el premi FAD Sebastià
Gasch d’arts parateatrals
pel seu espectacle El llac de
les mosques. El també balla-
rí José de la Vega, es va
endur el Premi d’Honor
mentre que l’Aplaudiment
va ser per a l’il·lusionista
Sergi Buka i l’Aplaudiment
a la creació emergent –de
nova creació– va recaure en
la companyia Atempo Circ
pel seu espectacle A tempo.

En la presentació dels
premis, el jurat va destacar
l’espectacle de Sol Picó per
“l’especial comunió aconse-
guida entre dansa, mim i
màgia”, i perquè conjuga
els temes sobre els quals
Sebastià Gasch va escriure
durant la seva vida.

De la Vega, premiat amb
el guardó honorífic, va re-
cordar l’especial relació

que va tenir amb Gasch.
“Va ser el primer que em va
fer una crítica –va expli-
car– i un dels crítics de ball
més importants del segle
XX junt amb Alfons Puig i
John Martin”.

El bailaor, de 76 anys, a
qui es considera el succes-
sor de Vicente Escudero,
va ser prolífic en paraules:
“Sóc el testimoni vivent
d’una època en què els es-
pectacles es caracteritza-
ven per la seva sobrietat i
austeritat. Ara es ballen za-
pateados amb una força
endimoniada i les llums
són molt agressives men-
tre que a la meva època la
llum era molt concentrada
i només sortíem amb un
cantaor i una guitarra, no
necessitàvem res més”. De
la Vega no es va estar de cri-
ticar alguns dels bailaores
actuals: “Avui sembla que
necessiten dues filharmò-
niques al darrere i el tam-
bor del Bruc, i esclar, el du-

ende s’espanta i se’n va”, i
va concretar la crítica en
Joaquín Cortés, de qui va
dir: “No crec que calgui
anar en pilotes per ballar
flamenc. Només li falta
treure’s els calçotets i llan-
çar-los al públic”.

Per la seva banda, Sergi
Buka va reivindicar la tec-
nologia com a eina “amb
què pots sorprendre el pú-
blic i despertar la il·lusió”,
mentre que el jurat va de-
fensar el guardó als emer-
gents Atempo Circ per “la
contundència, el nivell
acrobàtic i la frescor del
seu llenguatge escènic”.

La trenta-quatrena edició
dels premis Sebastià Gasch
ha deixat desert l’Aplaudi-
ment Internacional Joan
German Schroeder al millor
espectacle internacional
vist a Catalunya. “No hem
vist res que ens hagi sor-
près”, va sentenciar Emili
Gasch, president del jurat i
fill del crític. ■

Un10%més
depúblicals
museus
municipals

Montse Frisach
BARCELONA

Els museus municipals de
Barcelona han rebut prop
de 2.200.000 visitants al
llarg del 2009, un 10 per
cent més que l’any 2008,
segons ha explicat el dele-
gat de Cultura de l’Ajunta-
ment, Jordi Martí. Com és
habitual, el museu munici-
pal més visitat ha estat el
Picasso, amb 1.061.106 vi-
sitants, seguit del Museu
d’Història de Barcelona
amb 624.178 visites.

Segons Martí, aquest
augment pot respondre a di-
verses raons, entre elles
l’obertura gratuïta dels diu-
menges a la tarda, que ha
portat més de 200.000 visi-
tants als museus, que en
certa manera han compen-
sat la caiguda del turisme a
la ciutat. “Creiem que part
d’aquest públic de diumen-
ge són nous usuaris”, diu
Martí. De moment, no es
preveu cap canvi en aques-
ta mesura, encara que al
mes d’abril, quan faci un
any que es porta a terme,
“es reajustarà depenent
dels resultats finals”. ■

Sol Picó durant la seva actuació a ‘El llac de les mosques’,
l’espectacle que li ha valgut el premi FAD Sebastià Gasch ■ FAD


