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Sitges s’integrarà per primera vegada al festival de dansa urbana

22 companyies participen
a ‘Dies de dansa’ del Grec

Treure la dansa al carrer i ba-
llar en edificis, parcs, carrers
i places. Des d’avui i fins diu-
menge, 22 companyies nacio-
nals i internacionals sortiran
dels escenaris i buscaran la ma-
nera d’integrar la dansa amb
l’espai públic. L’objectiu és pro-
piciar creacions específiques
inspirades per l’arquitectura
dels espais on es representaran,
més que reproduir espectacles
pensats per al teatre.

“És una sort poder sortir de
l’estudi de dansa i deixar-se ins-
pirar pel paisatge urbà”, va as-
senyalar Rafael Bonachela, que
mostrarà la seva primera peça
a Barcelona després d’haver
estat deu anys a Londres amb
la Rambert Dance Company.
Bonachela, premiat en diverses
ocasions per les seves creaci-
ons, és actualment el coreògraf
oficial de Kylie Minogue i pre-
sentarà tres peces, una de les
quals ha estat creada especial-
ment per a aquesta edició. El
jove coreògraf també va desta-
car un dels aspectes més im-
portants del festival: “L’opor-
tunitat d’apropar la dansa a un
tipus de públic que potser no
va al teatre, ja sigui perquè no
s’ho pot permetre o perquè no
se’n programa gaire”.

Dies de dansa comptarà també
amb la destacada presència de
l’últim Premi Ciutat de Barce-
lona al millor espectacle de
dansa, atorgat a Jordi Cortés i
Damián Muñoz per Ölelës, així
com amb el coreògraf català
Toni Mira, la companyia Senza
Tempo, quatre companyies ale-
manyes, dues brasileres, entre
les que hi haurà Membros,
única a repetir l’experiència de
l’any passat, o Deambulants,

una companyia de dansa aèria
que actuarà a les Piscines Mu-
nicipals de Montjuïc.

Les actuacions d’aquestes
companyies, que tindran per
escenari el CCCB, el MACBA,
l’Espai Cultural Caja Madrid, la
Fundació Joan Miró, el Caixa-
fòrum, el pavellò Mies van der
Rohe, les Piscines Municipals
de Montjuïc i la plaça de la Fra-
gata de Sitges, es complemen-
taran amb dos tallers: un diri-
git pel coreògraf Carles Salas
sobre dansa i arquitectura, i un
altre de basat en el contacte, la
improvisació i la performance, a
càrrec de Sebastián García
Ferro. De nit, les activitats es
concentraran al Pati de les
Dones del CCCB, on, sota el
nom d’Espai en Moviment, hi
haurà bar, chill-out, una exposi-
ció de fotos, videoprojeccions i
una mostra de peces coreogrà-
fiques curtes i solos.

Juan Eduardo López, director
de Dies de dansa, va destacar el
repte de repetir l’èxit de públic

de l’edició passada i va reivin-
dicar la vocació pedagògica del
festival: “És una eina molt im-
portant perquè la gent es fa-
miliaritzi amb el llenguatge de
la dansa contemporània i fer
que se’n senti part”.

Ciutats que dansen
Amb la incorporació de Sitges,
els organitzadors s’han propo-
sat obrir un nou camí per ex-
portar aquest model de festival
a altres ciutats catalanes. Si el
projecte prosperés, aquestes en-
trarien dins la plataforma Ciu-
tats que dansen (CQD), una xarxa
internacional de festivals de
dansa en espais urbans que va
néixer a Barcelona i que inte-
gra 22 ciutats d’Europa i Llati-
noamèrica.

Entre els diferents festivals,
s’estableix un intercanvi que
segons Juan Eduardo López, di-
rector de Dies de dansa, “afavo-
reix la projecció i el desenvo-
lupament de les ciutats que hi
participen”.

Juan Eduardo López amb Rafael Bonachela
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Montse Gardó
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La 14a edició de
‘Dies de
dansa’, arriba
també aquest

any a Sitges. Des
d’avui i fins
diumenge, uns 98
ballarins sortiran al
carrer per fusionar
la dansa amb
l’arquitectura.

Cau el públic de
teatre en català i es
manté la crisi de
les discogràfiques

Jaume Ventura
BARCELONA

L’anuari del
grup
Enderrock
es va

presentar ahir. A més
de confirmar la crisi
de les discogràfiques
catalanes, també
destaca el mal
moment que viu el
teatre al nostre país

Editat com a número extraor-
dinari de la revista L’Espectacle,
el document ofereix un recull
d’estudis, estadístiques, entre-
vistes i articles especialitzats
del sector, tant de l’àmbit ins-
titucional com del sector pri-
vat. S’abracen la majoria dels
sectors, des de les arts escèni-
ques i teatre, dansa i circ fins
al terreny musical, amb pop,
rock, cançó d’autor, folk, jazz,
clàssica, directe, circuits i sales
de concerts.

Pere Pons, coordinador del
projecte, va destacar que “ama-
gar la crisi no serveix de res”.
I és que la ja de per si mala si-
tuació segueix empitjorant:
l’any passat, les xifres de fac-
turació de les discogràfiques
catalanes van baixar un 11%. A
més, per tercer any consecutiu
no es va assolir cap disc d’or en
català i es van reduir a la mei-
tat els artistes catalans amb
més de 50.000 còpies venudes.
Tot i això, el sector es manté
com una cinquena part del
mercat espanyol.

Els grups més exitosos que
canten en català van ser, en
aquest ordre, Els Pets, Lax’n
Busto, Roser, Gerard Quintana
i Maria del Mar Bonet, que van
vendre entre 20.000 i 40.000 cò-
pies dels seus àlbums. Aquestes
xifres estan molt allunyades de
les vendes del grup català que
ven més: Estopa. Els germans
Muñoz van arribar als 400.000
exemplars amb el seu últim
treball, La calle es tuya?

Àlex Eslava, director de Disc-
medi, es va mostrar força crític

amb la situació del sector: “El
més fàcil és dir que la culpa la
tenen la pirateria i les noves
tecnologies. S’hauria de veure
que la gent té uns nous hàbits
musicals i que el valor de la
música ha baixat perquè la in-
dústria ha intentat magnifi-
car-se”. A més, no s’amaga d’as-
senyalar-ne els que, segons ell,
són alguns dels culpables: “Els
mitjans i els programadors en
són força responsables. Hauria
de ser més fàcil identificar-se
amb els artistes més pròxims,
però a l’hora de la veritat se’ls
exigeix més”.

Una altra de les dades que
deixen palesa la crisi del sector
té a veure amb el teatre. I és
que l’any 2004 va veure com,
per primera vegada, van haver-
hi més espectadors de teatre en
castellà que en català. Concre-
tament, el teatre en català va
perdre un 16% d’espectadors.
A més, les produccions catala-
nes van reduir-se en un 6%, en-
front del 74% d’augment que
hi va haver en els projectes en
castellà.

Un dels assistents més crítics
va ser Lluís Marrasé, president
de l’Associació de Cantants i In-
tèrprets Professionals en Llen-
gua Catalana (ACIC), que va re-
clamar “un blindatge cultural”
i una aproximació al model
francès, “on es protegeix la mú-
sica de la terra”. Marrasé, a
més, va criticar amb duresa
l’anterior govern de la Genera-
litat: “Per sort ja han passat els
23 anys de govern reaccionari
i s’ha acabat l’espècie de polí-
tica cultural, si se’n pot dir
així, que es va dur a terme du-
rant tants anys”.

Però no tot són males notíci-
es. El públic de festivals en ca-
talà arriba fins a les 65.000 per-
sones, i les principals trobades
de música en directe reben gai-
rebé un milió d’espectadors.
Pel que fa a la música en viu,
Judith Coll, de l’Associació de
Sales de Concerts de Catalunya
(ASAAC), va destacar, en con-
traposició a la manifestació de
la Unió de Músics fa deu dies,
els esforços del tripartit per mi-
llorar la crisi musical, sobretot
a nivell de subvencions desti-
nades a infraestructures.


