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DANSA CELTA

El taloneig irlandès de ‘Celtic 
legends’ ressona a l’Apolo

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

La música i la dansa tradicional ir-
landesa treuen el cap fins al 19 de 
juny pel Teatre Apolo amb l’estrena 
a Barcelona de Celtic legends, un re-
corregut per l’ancestral cultura cel-
ta a càrrec de 14 joves ballarins i un 
quintet de músics. 
 Al llarg de dues hores s’alternen 
els impetuosos talonejos dels artis-
tes, procedents de Galway, Dublín i 
Belfast, amb balades melancòliques. 
«Mostrem els diferents balls celtes, 
des dels talonejos que enllacen amb 
el claqué fins a les peces pròximes al 
ballet clàssic», explica el coreògraf i 

Un quintet de músics  
i 14 ballarins interpreten  
els ritmes tradicionals

ballarí Ger Hayers, que va recórrer 
l’orbe com a solista de Lord of the dance 
abans d’aventurar-se en aquest pro-
jecte. «Vaig voler crear un estil més 
essencial i vital; mostrar una Irlanda 
plena d’energia». Sense seguir una 
línia argumental, se succeeixen els 
números corals i els dels solistes, jo-
ves d’entre 20 i 32 anys, en una pro-
ducció que arriba a Espanya després 
d’un periple per Sud-amèrica. 
 
EN AUGE / El muntatge, dirigit per 
Eric Dessauvages i Michael Londra, 
compta amb la direcció musical de 
la violinista Liz Knowles, que acom-
panya la resta de la banda (acordió, 
flauta, guitarra i gaita irlandesa). 
«La partitura és el fil conductor del 
muntatge», afirma Knowles, solista 
a Riverdance. Celtic legends, que fa 12 
anys que passeja diferents producci-
ons pel món, és un bon exemple que 
la dansa irlandesa, cosina germana 
del flamenc (en qüestió de peus), tor-
na amb força. H

33 Un número coral de l’enèrgic espectacle ‘Celtic legends’, a l’Apolo.
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Celtic legends
3Apolo • Fins al dia 19 • Dm. a dv., 21.00; ds., 
18.30 i 22.00; dg., 17.30  i 21.30 • 22-40 €

El Mercat de les Flors programa-
rà la temporada que ve, malgrat 
la retallada pressupostària, desta-
cats coreògrafs i companyies na-
cionals i internacionals. Així, el 
compromès Lemi Ponifasio, cre-
ador de Samoa que el 2010 va sor-
prendre amb Without a body, pre-
sentarà Birds with sky mirrors. Es 
tracta d’una aclamada producció, 
estrenada al Festival d’Edimburg, 
sobre la nefasta influència de la 
societat moderna en el medi am-
bient.
 La prestigiosa companyia an-
glesa DV8 Physical Theatre tam-
bé oferirà un espectacle carregat 
de contingut, titulat Can we talk 
about this?, amb la llibertat d’ex-
pressió com a debat. Un altre dels 
creadors amb més projecció, el ca-
talà Rafael Bonachela, es presen-
tarà per primera vegada amb la 
Sydney Dance Company que di-
rigeix des de l’any 2008. Interpre-
taran una obra de nova creació i 
6 Breaths, deliciosa peça que va 
aconseguir l’aplaudiment unàni-
me a l’última Biennal de Venècia.

  Malgrat la retallada en les sub-
vencions que deixa el Mercat amb 
1,42 milions per a programació 
pels 1,61 milions del 2010, la tem-
porada que ve comptarà amb un 
interessant cartell. Les aliances 
amb altres centres i la política de 
coproduccions desenvolupades 
per Cesc Casadesús, el director 
del Mercat, permetran suportar 
la crisi pressupostària. «Tindrem 
menys pressupost que aquesta 
temporada per les retallades però 
mantenim la qualitat», va afirmar 
ahir el gestor.

PÚBLIC CONSOLIDAT / La temporada 
tancarà amb un índex d’ocupa-
ció igual al de l’anterior del 76% 
(amb un 20% d’abonats), i això 
que la sala principal, la Maria Au-
rèlia Capmany, va estar tancada 
per obres fins al gener. Una dese-
na d’espectacles van penjar el car-
tell d’esgotades les localitats. «Es-
tem orgullosos perquè hem acon-
seguit consolidar el públic. I ens 
sentim responsables en part del 
creixement que ha tingut el pú-
blic de dansa a Barcelona», va dir 
Casadesús.
 Amb Adetca, l’associació de te-
atres privats, el Mercat va impul-
sar l’any passat el festival Dansa-
lona, una iniciativa que va animar 
la pretemporada. La idea és repe-
tir, cosa que dependrà de si l’Insti-
tut de Cultura, amb govern muni-
cipal de CiU, segueix apostant per 
una Barcelona en dansa. H

DANSA

El Mercat 
de les Flors 
mantindrà el 
llistó alt tot i  
la retallada

MARTA CERVERA
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La programació 
inclourà la companyia 
DV8, Lemi Ponifasio  
i Rafael Bonachela

 El resultat ha estat molt ben aco-
llit a Stuttgart, on es va estrenar la 
proposta el 4 de maig, i en un bolo 
del 6 de juny a Salamanca dins del 
FÀCYL, festival que dirigeix Calix-
to Bieito i que també és coproduc-
tor del muntatge.
 No han faltat, recorda Galindo, 
moments de Lost in translation i sor-
prenents coincidències. Car wash 
s’obre amb la frase: «Quan la Seat 
esternuda el país sencer es consti-
pa». També se sent a Das gestell. Amb 
la Mercedes. H

33 La part germànica 8 Una escena de ‘Das gestell’, amb actors alemanys a les ordres de Josep Galindo.

Stuttgart és la ciutat alemanya 
que, es diu, ha crescut al voltant 
de la fàbrica de Mercedes. I també 
d’una altra prestigiosa firma auto-
mobilística com Porsche. Bastant 
més modesta és Seat, la marca bar-
celonina per excel·lència. Dos sec-
tors, molt més l’espanyol, que van 
entrar en crisi amb l’enfonsament 
econòmic. Sobre aquest bàsic su-
port argumental va néixer una col-
laboració entre el Romea i el Schaus-
piel de Stuttgart per emprendre un 
projecte bilateral. L’amistat entre 
els directors dels dos teatres, Calix-
to Bieito i Hasko Weber, va apun-
talar la idea de muntar dues obres 
amb elencs, autors i directors cata-
lans i alemanys.
 La idea era fomentar un inter-
canvi teatral en un díptic amb el 
títol inequívoc de People, cars & oil 
(Persones, cotxes i gasolina), de du-
es obres que s’exhibeixen amb un 
intermedi per als canvis escenogrà-
fics. Josep Galindo va ser el director 
català que va tutelar sis intèrprets 
alemanys a Das gestell (El prototip), 
text que firma Soeren Voima, tam-
bé germànic. L’alemanya Annet-
te Pullen, per la seva part, va tre-
ballar amb Mercè Arànega, Jordi 
Andújar,  Cristina Gàmiz, Oriol 
Genís, Mireia Pàmies i Carme Poll 
a Car wash (Tren de rentat), del poli-
facètic Marc Rosich.
 Tres trobades prèvies, entre au-
tors i directors, i una cimera final 
de 10 dies amb els dos equips van 
polir els detalls de dues obres uni-
des per l’humor i pel fet que són 

L’obra s’interroga, diu el seu direc-
tor, sobre si l’actitud individual és 
capaç de canviar el món o sobre els 
sacrificis a què obliga la societat del 
confort.

Barreja lingüística

Rosich, mentrestant, ha teixit una 
peça «barroca i una mica rara i pop» 
amb un retrat de personatges en 
aquesta crisi de valors i econòmica. 
Mercè Arànega, per exemple, encar-
na una venedora de pisos atrapada 
en una ciutat fantasma. L’autor, a 
més, ha recorregut a una barreja idi-
omàtica, amb català i castellà, com a 
metàfora d’aquesta pèrdua vital.

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

De la Mercedes a la Seat

CECILIA GLÄSKER

El Romea i el Schauspiel de Stuttgart presenten a ‘People, cars & oil’ dues obres al voltant 
de la crisi de l’automòbil H L’intercanvi s’ha produït amb directors, autors i actors

UN PROJECTE BILATERAL INSÒLIT

People, cars & oil
3Teatre Romea • Fins diumenge • Dv. i ds., 
20.00 hores; dg., 18.30 • De 22 a 28 €

‘Das gestell’ planteja 
una crítica comèdia 
social i ‘Car wash’ 
és un retrat rar de 
personatges en declivi

absolutament diferents. Galindo 
dirigeix una comèdia social, gens 
realista i molt simbòlica, amb una 
parella del món universitari i eco-
logista que s’ha d’enfrontar a un di-
lema ètic. A ell li han ofert una fei-
na a la Mercedes que no pot rebutjar 
perquè la dona està embarassada. 


