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que ha tractat les peces amb una 
base electrònica per crear una at-
mosfera determinada.
 Acostumat a ser a la platea, se 
li fa estrany passejar-se aquests 
dies per la sala principal del Mer-
cat. «No deixaré la feina d’acomo-
dador els caps de setmana. Aques-
ta professió és molt dura, està fa-
tal i això em dóna una estabilitat i 
la possibilitat de veure molta dan-
sa, tot un luxe», admet aquest co-
reògraf inquiet que ja ha escoltat 
com alguns professors li adverti-
en que seguir com a acomodador 
del Mercat no contribuiria a la se-
va bona imatge. «No em cauen els 
anells per treballar en aquesta fei-
na mentre m’obro camí», afirma 
aquest noi que va començar a ba-
llar als 18 anys. H

33 De la platea a l’escenari 8 Marcos Morau, ahir als afores del Mercat de les Flors.

El Mercat de les Flors va contrac-
tar fa quatre anys com a acomoda-
dor Marcos Morau, un estudiant 
de coreografia de l’Institut del Te-
atre. Després de cridar l’atenció de 
la professió en diversos certàmens 
amb La Veronal, jove companyia 
sorgida a València el 2005, Morau 
estrena avui el seu primer gran 
muntatge en el que és el seu habi-
tual lloc de treball, el Mercat de les 
Flors. «Això és com jugar a prime-
ra divisió», diu aquest valencià de 
28 anys a qui li costa explicar Rús-
sia. «És una mena de road movie que 
transcorre a Rússia, concretament 
a Sibèria. Juguem amb l’estètica 
del fred i la neu i la idea de la por». 
El director de cine Cesc Gay ha col-
laborat en el muntatge.
 Cine i dansa s’uneixen per par-
lar de la dificultat de crear però no 
hi ha projeccions durant l’espec-
tacle. La idea del cine es concen-
tra en la rèplica d’un set de rodat-
ge on transcorre l’acció. «La narra-
ció és cinematogràfica, mostra un 
film en què uns personatges avan-
cen per Sibèria cap al llac Baikal, el 
més profund del planeta», explica 
Morau, llicenciat en Coreografia a 
l’Institut del Teatre de Barcelona 
i al Movement Research de Nova 
York.

Set ballarins i una actriu

«La peça és atemporal i no té un 
principi i un final. Els personatges 
no arriben enlloc», comenta el core-
ògraf, que compta per al seu mun-
tatge amb set ballarins de forma-
ció clàssica i una actriu. «M’agra-
da que hi hagi una mica de text a 
les obres per donar pistes a la gent. 
Molta gent, com la meva mare per 

exemple, ho agraeix. No vull que hi 
hagi qui se’n vagi de la sala amb la 
impressió de no entendre la dan-
sa. Vull connectar tant amb aquells 
que han vist molta dansa com amb 
aquells que no n’han vist mai res», 
sentencia.
 Rússia és «un experiment» en què 
aposta per la dansa abstracta per-
què cada espectador es faci la seva 
pel·lícula. «Utilitzo ballarines del 
clàssic però el seu moviment tren-
ca cànons, perquè està desdibuixat, 
té una mica de mim o de cine mut», 
comenta Morau, que es declara ad-
mirador del coreògraf nord-ameri-
cà William Forsythe.
 Música de compositors russos, 
des de melodies romàntiques de 
Txaikovski fins a peces minimalis-
tes, componen una banda sonora 
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Un coreògraf de la casa
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Marcos Morau, acomodador des de fa quatre anys al Mercat, estrena avui al seu lloc  
de treball H El cineasta Cesc Gay ha col·laborat a ‘Rússia’, una ‘road movie’ amb dansa
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«No deixaré la meva 
feina. Aquesta professió 
és molt dura i, a més,  
així puc veure molta 
dansa; un luxe», diu

Uns gendres perfectes

rònicac

Els Amics de les Arts culminen la seva gira ‘Bed & Breakfast’ al Palau
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A Súper bon noi, Els Amics de les Arts 
lamenten que no podran ser mai el 
«superheroi, el gendre que volen les so-
gres». Però s’equivoquen: ja ho són. 
La seva proposta és tan amable i té 
tan bon cor que poques sogres po-
tencials se’ls resistiran. Algunes 
d’elles els van ovacionar a plaer diu-
menge en la primera de les seves ac-
tuacions al Palau (cicle BandAutors). 
Recitals de final de cicle amb què el 
grup barceloní va culminar la seva 
feliç campanya Bed & Breakfast. 

 Els Amics de les Arts venen proxi-
mitat i quotidianitat, valors en alça 
en el pop català. El seu repertori ofe-
reix una visió desdramatitzadora de 
la realitat on les tragèdies diàries ho 
són menys gràcies a aquest gran sal-
vavides que és l’humor. Aquí, L’ho-
me que treballa fent de gos i La merda 
se’ns  menja van despuntar entre cites 
a feines  alimentàries i pisos d’estu-
diants desendreçats. Ironia, antihe-
roisme i autocompassió; valors poc 
rockers però universals.

FORMAT AMPLI / Com en les seves ga-
les de luxe, els va recolzar una sec-
ció de vent (la Bed & Banda), i les se-
ves quatre veus van quadrar estrofes 

i harmonies amb seguretat després 
de mesos de rodatge. Es van atrevir 
amb la versió de Per mars i munta-
nyes en japonès (o això diuen) i van 
esquitxar el recital amb diàlegs hu-
morístics que van encallar una mica 
l’actuació en el seu equador. 
 Entre les cançons de la primera 
etapa va brillar A vegades, però els 
moments més celebrats van proce-
dir de Bed & Breakfast: Armengol (amb 
la compareixença d’una gamba, un 
cuc, una granota i un ós, o una cosa 
semblant), les obertament patxan-
gueres 4-3-3 i Jean-Luc, i la reconstruc-
ció d’una cita desafortunada en la 
cançó que dóna títol al disc, una de 
les millors. Dani Alegret, Joan Enric 

El grup va cantar ‘Per 
mars i muntanyes’ 
en japonès i va oferir 
diàlegs humorístics

Barceló, Eduard Costa i Ferran Piqué 
es van acomiadar, amb el Palau dret, 
anunciant que passades les seves va-
cances prepararan «un disc d’altu-
ra». A veure si és veritat. H

33 Eduard Osta i Joan Enric Barceló, a la guitarra, amb un ‘convidat’.
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«Per diferenciar-se de ‘son’, 

una diferència que no existeix 
en castellà»
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Les companyies catalanes de dan-
sa tindran un especial protagonis-
me en la pròxima edició del festival 
Grec, l’última sota la direcció de l’ar-
gentí Ricardo Szwarcer. Sis especta-
cles estaran integrats en la progra-
mació del gran festival d’estiu de 
Barcelona, que se celebrarà del 17 
de juny al 31 de juliol. Un d’ells inau-
gurarà el festival, aquell divendres 
17 de juny, a l’amfiteatre de Montju-
ïc. Portarà la firma de Gelabert Az-
zopardi, la companyia catalana de 
dansa de mésprestigi internacional. 
Cesc Gelabert ja va tenir un especi-
al protagonisme en l’edició de l’any 
passat amb Ki, l’espectacle que va in-
terpretar i també va dirigir amb Fre-
deric Amat.
 Szwarcer ha estat fidel a la rota-
ció de gèneres que ha marcat els seus 
espectacles inaugurals des que va ac-
cedir a la direcció del Grec. Si la dan-
sa va definir la seva primera entrega 
amb el Sacred monsters de Sylvie Gui-
llem i Akram Khan el 2007, després 
va arribar el torn del teatre musical 
(Història del soldat), el circ (El jardín de 
las estrellas) i el teatre de text (Prome-
teu). Tocava un comiat amb dansa i 
l’aposta per Gelabert no pot ser més 
segura. El coreògraf comptarà a més 
amb la col·laboració de Carles San-
tos, que firmarà part de la música de 
l’espectacle. H

DANSA 3 FESTIVAL

Cesc Gelabert 
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