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El director musical del Liceu,
també en contra de l’ERO

CRISI A L’ÒPERA

Michael Boder, l’actual
director musical del Li-
ceu, ha denunciat en una
carta al gerent del tea-
tre, Joan Francesc Marco,
la decisió de fer un ERO
en comptes d’optar per
fer treballar més l’or-
questra i el cor del Liceu
i treure rendiment així
del talent de la casa. Bo-
der, el càrrec artístic més
important després del di-

rector artístic, Joan Ma-
tabosch, alerta que el Li-
ceu pot acabar sent “un
teatre italià de provínci-
es”. Ell proposa retallar
l’aparell administratiu
“inflat”, renovar el con-
veni i fer una rebaixa de
tots els salaris. D’altra
banda, continua la reco-
llida de signatures online
per demanar la dimissió
del director del Liceu.

‘Veraneantes’, nominada a
catorze premis Max

‘Veraneantes’ al Teatro de la Abadía. ROS RIBAS

GUARDONS TEATRALS

La versió d’Els estiue-
jants de Maksim Gorki
que ha fet Miguel del Ar-
co –el director que ja va
triomfar l’any passat amb
La función por hacer– és
la principal nominada als
premis Max, amb 14 can-
didatures. La segueix La
avería, dirigida per Blan-

ca Portillo, amb set pre-
mis. Les arts escèniques
catalanes estan poc re-
presentades, amb nomi-
nacions en dansa per a
Belmonte i Somorrostro
i per als actors Anna Liza-
ran, Vicky Peña, Carles
Canut i Àlex Casanovas,
entre altres guardons.

Mishima publicarà el disc
‘L’amor feliç’ el 27 de març

David Carabén i Dani Vega a l’estudi. MISHIMA

MÚSICA

El nou àlbum de Mishima
ja és al forn. Es titularà
L’amor feliç i es publicarà
el 27 de març. Abans, el 21
de febrer, estarà disponi-
ble per a la venda digital
el primer senzill, L’última
ressaca. El grup barceloní
ha enregistrat l’àlbum a

l’estudi de Paco Loco a El
Puerto de Santa María
(Cadis). El títol, L’amor fe-
liç, fa referència a la can-
çó Il n’y a pas d’amour
heureuxdeGeorgesBras-
sens, que Mishima va ver-
sionarambLaetitiaSadier
al Palau de la Música.

DANSA

De ballar hip-hop al carrer
al Ballet Contemporani d’Alger

El Mercat de les Flors estrena avui
i oferirà fins diumenge l’espectacle
Nya del Ballet Contemporani d’Al-
ger. La companyia, formada amb
ballarins urbans algerians, ha tin-
gut molt èxit al seu país i a Europa.

mes per al primer muntatge. Era el
febrer del 2010 i van fer-los passar
per les classes de Nawal Lagraa: “La
formació és essencial perquè enten-
guin el procés de creació. Volem ba-
lladors pensadors”, diu ella, fent un
joc de paraules. Els ballarins es van
treure les vambes i van començar a
fer grand pliés.

‘Nya’, el millor de dues tradicions
La sorpresa va ser que aquest projec-
te, que es podria haver quedat en una
iniciativa social, va ser un èxit artís-
tic esclatant. A Algèria el van estre-
nar el setembre del 2010 amb 3.000
persones al teatre en tres nits. “La
gent no es creia que els ballarins fos-
sin algerians. Tenen necessitat
d’aquesta esperança, de veure que es
poden fer coses”, explica la parella.
Aquell èxit farà que aquest estiu se’l
passin de gira per
totes les ciutats
del seu país. Men-
trestant, han es-
tat de gira per Eu-
ropa –aquest mes
a sis capitals
d’Espanya–. Els
van descobrir la
gent del Mercat
de les Flors i en
van quedar ena-

morats. No només perquè l’obra pot
atreure nou públic de dansa urbana
al Mercat, sinó també per la quali-
tat i autenticitat de la proposta.

Nya és un “dos en un”, diu Abou
Lagraa. A la primera part sona el Bo-
lero de Ravel, un símbol francès, i els
ballarins treballen sobre la indivi-
dualitat. A la segona sona música de
Houria Aïchi –una cantant emble-
màtica de la tradició i la memòria
col·lectiva algeriana de totes les ge-
neracions– i es balla sobre el con-
cepte de comunitat, “que a Europa
s’ha oblidat”, defensen: la solidari-
tat, el tacte, la sensualitat, el grup, la
convivència...

Sense cicle de la Primavera Àrab
El Mercat va programar per aquesta
temporada un cicle dedicat a la dan-
sa de la riba sud del Mediterrani, pe-
rò no es podrà fer per la dificultat

dels artistes de
sortir de països
com el Líban,
Egipte i Tunísia.
La Primavera
Àrab, en canvi,
no ha arribat a
països com Algè-
ria o el Marroc.
Abou Lagraa de-
fensa que el seu
país ja va patir
prou als anys 90 i
que l’art pot tenir
una funció: “És el
primer cop que
sento que la dan-
sa pot ser útil a la
societat”.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Abou i Nawal Lagraa
són parella i són ballarins. Ell, un
francès fill d’immigrants algerians,
és el coreògraf de la companyia La
Baraka i ella, una bellesa nascuda al
Marroc i establerta a França, és ba-
llarina i professora. Junts han enge-
gat un projecte que ha construït el
primer pont cultural entre França
i la que va ser colònia seva durant
130 anys, Algèria. I ho han fet creant
una companyia dansa, el Ballet
Contemporani d’Alger. “A Algèria
només hi ha un Ballet Nacional, que
es dedica a la dansa clàssica i folklò-
rica, no hi ha res més. Però en can-
vi al carrer hi ha molts ballarins ur-
bans, de capoeira, de hip-hop, acrò-
bates, que han après el que saben
d’internet i de la televisió. Hi ha un
jovent afamat”, assegura el coreò-
graf Abou Lagraa.

D’aquí les ganes de portar els seus
vint anys d’experiència en el món de
la dansa al seu país d’origen i contri-
buir “a aconseguir que els ballarins
es puguin quedar allà i no hagin de
marxar a Europa, Eldorado, i que un
dia arribin a ser coreògrafs i desen-
volupin la dansa al seu país”, explica.
Van començar convocant un càsting
en què van participar més de 400
persones i van seleccionar nou ho-

Un projecte insòlit de formació i creació a Algèria arrasa a Europa

El Ballet d’Alger ha reclutat ballarins amateurs d’Algèria, els ha format i els ha donat estatus i feina:
“Guanyen deu vegades més que els seus pares”, diuen els directors del projecte. LAURENT AÏT BENALLA

Nya construeix
un pont
cultural entre
França i
Algèria.


