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EL TEATRE GREC OBRIRÀ A L’AGOST?
L’Ajuntament de Barcelona vol que el Teatre Grec
s’obri també durant el mes d’agost, a més del juliol,
tot i que el manteniment de l’espai i l’estructura
tècnica és molt car. Per això es busca la complicitat
dels festivals de la ciutat per compartir costos i
poder mantenir l’oferta cultural durant l’estiu.
Llucià Homs espera que sigui ja el 2013.

PER ACTUAR EN LA INAUGURACIÓ DELS JOCS OLÍMPICS
artistes com Paul McCartney, Mike Oldfield, Dizzee Rascal i Emeli Sande
van cobrar un sou tan simbòlic com 1,27 euros. Era el mínim per poder
signar el contracte per aparèixer en l’espectacle de Danny Boyle.

Un moment
a la vida

de dos grans
homes de teatre

SANTI FONDEVILA

● Un escenògraf català que fa les
Amèriques Joan J. Guillén, esce-
nògraf, figurinista i caricaturista
durant molts anys a la premsa dià-
ria, col·laborador habitual de Come-
diants i Medalla d’Or en figurinisme
de la Quadriennal de Praga 1999, a
poc a poc està fent les Amèriques
treballant al camp de l’òpera. Sen-
se fer soroll, perquè els reis del
mambo són els directors i els intèr-
prets. Després d’haver estrenat el
2011 The barber of Siviglia al Hous-
ton Grand Opera de Texas, una pro-
ducció que anirà per França, Aus-
tràlia i Toronto, estrenarà a l’octu-
bre al teatre de la capital texana La
italiana en Argel, de Rossini. El ge-
ner del 2013 estrenarà La Ceneren-
tola al Seatle Opera, una producció
que després anirà a Los Angeles i a
Chicago. ¿No vol projecció interna-
cional, el conseller de Cultura?
Doncs aquí té la d’un professor de
l’Institut del Teatre que es jubila ara
però que està en plena forma.

● Sanchis torna a Kafka José San-
chis Sinisterra ha estat uns dies a
Barcelona pels cursos de l’Obrador
de la Sala Beckett i l’estrena de Viat-
ges, un espectacle del qual prefereix
no parlar. El que en aquests mo-
ments li interessa, segons va asse-
nyalar en la conferència El teatre i la
supèrbia, convocada per Debatarts,
és el seu renovat interès per Franz
Kafka. De l’autor txec, Sanchis Sinis-
terra en va fer el 1982 una adaptació
d’El teatre natural d’Oklahoma, però
sobretot vol aprofundir en els aspec-
tes teòrics de la teatralitat que ama-
guen les obres de Kafka. Ara el Pre-
mio Nacional s’ha fixat en l’últim
conte que va escriure l’autor quan la
tuberculosi havia destrossat la seva
laringe. Es tracta de Josefina la can-
tora o el poble dels ratolins. ¿Josefi-
na, una ratolina que canta? ¿O sim-
plement crida una mica més que els
seus companys? ¿O són els altres els
que creuen que canta? ¿Els altres
són qui alimenten la supèrbia? Sinis-
terra sempre fa preguntes.e

El traspunt
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Popular
“La dansa no
és difícil ni
inaccessible:
li falten
oportunitats”,
diu el director
del Mercat

La dansa demana
espai a la cartellera

El paraigua del Dansalona aixoplu-
ga més sales que mai. Una trente-
na de muntatges es podran veure
en tretze sales des d’ara fins a la
Mercè. Tallers i activitats mobilit-
zaran companyies, escoles i públic.

LAURA SERRA

BARCELONA. “La dansa no és difícil,
ni inaccessible, ni elitista: li falten
oportunitats”, explicava ahir el di-
rector del Mercat de les Flors, Fran-
cesc Casadesús. És una idea que en-
cara han de repetir els professionals
del sector per arribar al gran públic.
I una oportunitat d’or per convèncer
els descreguts és el cicle Dansalona.
Per tercer any consecutiu, teatres
públics i privats, sales tan diferents
com el Liceu, l’Antic Teatre i el Ta-
blao Flamenco Cordobés, s’han po-
sat d’acord per coordinar la seva pro-
gramació. No es tracta d’un festival
amb una direcció artística coherent,
sinó de la suma d’esforços d’espais
que programen dansa més o
menys regularment.

“Si la dansa fos
present la resta de
la temporada, no
seria necessari el
Dansalona, però
no té la visibili-
tat suficient i és
dispersa,durant
l’any. Ara po-
drem demostrar
lagranpotènciade
la creació local”, de-
ia Casadesús. El Dan-
salona fa de la necessitat
virtut i, a més de donar una
oportunitat a la dansa per crear pú-
blic, mata dos pardals més d’un tret:
mantévival’activitatculturalal’estiu
i ofereix propostes escèniques adi-
ents al públic turista.

En tretze sales es podran veure
més d’una trentena d’espectacles
durant més de dos mesos, des de l’1
d’agost fins al 14 d’octubre.

Flamenc per a turistes
Propostes de qualitat per
a puristes i profans
L’agostésl’èpocaidealperprogramar
espectacles de flamenc que poden
atreure turistes i autòctons. Durant
aquest mes es faran tres propostes
d’airesflamencs. DeCarmen.Ballant

a la sorra, de la companyia Maria Ro-
vira, es reestrena al Teatre Goya. El
Tablao Flamenco Cordobés se suma
al Dansalona amb dos espectacles di-
ferents a l’agost i al setembre amb
bailaoras tan potents com Pastora
Galván. I els Tarantos del Festival
MasiMastambéproposadiversoses-
pectacles durant dos mesos en què
actuarà per exemple la besneboda de
Carmen Amaya, Karime.

Un ventall de creació local
Les companyies catalanes i de
l’Estat aprofiten l’oportunitat
La companyia de Roberto G. Alonso
farà temporada en sessió golfa amb
les perversions de Lulú al Teatre
Gaudí a partir del 10 d’agost. Des-
prés, al setembre, s’oferirà una bona
mostra de la creació local. La Villar-
roel convidarà a partir del 14 d’agost
els premis Ciutat de Barcelona Tho-
mas Noone i Mar Gómez a reposar
les obres Lugares extrañamente des-

astrosos i Dios menguante.
L’Almeria Teatre progra-

marà l’obra contempo-
rània Rocky and the

Girls i l’Antic Tea-
tre se sumarà al

cicle amb tres
muntatges de
nous llenguat-
ges del cos.
També hi haurà
dansa familiar,

amb el Happy Ha
Ha del Teatre

Gaudí (a partir del
30 de setembre), l’Em-

brossa’t del Poble Espa-
nyol (els diumenges de setem-

bre) i les activitats de la festa major
de la Mercè al Parc de la Ciutadella.
Tancarà el Dansalona el Cicle Teatre
Físic del Tantarantana, que cada any
convida una selecció de coreògrafs i
ballarins de l’Estat triats per la Red
de Teatros Alternativos. Vuit espec-
tacles que s’allargaran del 19 de se-
tembre al 14 d’octubre.

Tallers i més
El ‘backstage’ de la dansa:
escoles, companyies i sales
El Mercat de les Flors, que habitual-
ment programa dansa, opta per no
competir en la programació amb un
muntatge sinó oferir tallers familiars
i estades artístiques per a joves a la

Fàbrica de Creació del Graner du-
rant el setembre. A més, el Sat! fa-
rà un taller de dansa integrada. I
l’activitat que implicarà més pú-
blic i professionals seran els itine-
raris pels llocs on es crea dansa a
Barcelona. Els dies 14, 15 i 16 de se-
tembre es podran visitar escoles
de ball, teatres i seus de companyi-
es, que oferiran xerrades, classes
i exhibicions gratis.

Convidats internacionals
De La Cuadra de Sevilla a l’elit
de la dansa afroamericana
El Teatre Romea acollirà de l’11 al
24 de setembre un exotisme, te-
nint en compte la seva programa-
ció habitual: Al paso de un caballo
andaluz de La Cuadra de Sevilla.
El Sat!, en canvi, seguirà apostant
per la dansa integrada els dies 14
i 15 de setembre amb tot un refe-
rent: la performer i coreògrafa es-
cocesa Claire Cunningham.

Una altra de les companyies
convidades,l’apostainternacional
de més pes, és la novaiorquesa Al-
vin Ailey American Dance Thea-
ter. Formada per ballarins afroa-
mericansdesdel1958,varevoluci-
onar la dansa americana del segle
XX. Presentaran al Gran Teatre
del Liceu del 13 al 15 de setembre
tres peces que són la seva carta de
presentació al món.e

01. El Tantarantana programarà teatre físic i dansa
contemporània. 02. Cia. Thomas Noone.ADETCA

Tretze sales s’uneixen en el Dansalona
per programar dansa a l’agost i el setembre
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