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El Mercat de les Flors se-
gueix fidel a la seva línia de
potenciar la creació cata-
lana programant-la i do-
tant-la de millors recursos
per a la seva consolidació.
Dos exemples molt clars
es podran veure la tempo-
rada vinent: ja hi ha acor-
dat que vuit alumnes de
l’Esmuc, juntament qua-
tre músics professionals
d’Ictus Ensemble (que li-
dera Miquel Bernat) posin
el so a la coreografia mítica
Drumming de la compa-
nyia Rosas, que dirigeix
Teresa de Keersmaeker.
També fa un salt impor-
tant Marcos Morau: el co-
reògraf de La Veronal sig-
narà una peça per al Cen-
tro Nacional de Danza. 

L’Ajuntament de Barce-
lona dóna estabilitat als re-
cursos del Mercat gràcies
al seu compromís de ga-
rantir l’aportació pública
al voltant dels 3,3 milions.
L’equip del Mercat aspira a
ingressar 1,5 milions més
amb la venda d’entrades i
aconseguint patrocinis i fi-
nançament per a projec-
tes. Aquest reordenament
d’aportacions (l’Ajunta-
ment aquest any aporta el
59%) implicarà més im-
pulsos a creadors locals, a
projectes educatius i so-
cials. L’equipament també
marca el seu perfil signant
acords amb les compa-
nyies associades. És el cas

d’Israel Galván o de Malpe-
lo, que tornaran aquest
any. El director, Francesc
Casadesús, admet que hi
ha una nova generació
d’artistes amb molt de ta-
lent i lamenta que la resta
de teatres públics s’hagin
desentès de la programa-
ció de dansa.

Bon balanç
El Mercat de les Flors ha
augmentat l’ocupació fins
al 75%, fent una progra-
mació abocada a les com-
panyies catalanes (el 70%
de funcions eren de talent

autòcton). El públic ha
respost bé perquè aquests
espectacles acaparen el
60% del nombre absolut
d’espectadors. La tempo-
rada 2011/12, la coreo-
grafia catalana només ha-
via absorbit el 44% d’es-
pectadors. El rànquing
dels espectacles més vis-
tos de la temporada és re-
velador: Brodas (tres set-
manes de hip-hop per Na-
dal), Aracaladanza (amb
una preciosa peça sobre
Miró), Nats Nus Dansa
(inspirant-se en Jimmy
Liao), la Nacional de Dan-

za i Baró d’Evel amb Ma-
zùt. Tres dels cinc treballs
més vistos són factoria ca-
talana. Les retallades ins-
titucionals han obligat a
reduir el nombre de fun-
cions. Hi ha hagut menys
localitats disponibles (de
69.815 a 58.695). Sense
comptar el Grec d’aquesta
temporada i l’anterior,
s’ha baixat de 48.110 a
44.127 espectadors.

El Mercat, que arrenca-
rà la temporada amb la sa-
la Maria Aurèlia Capmany
tancada per obres fins al
gener, aposten per altres

iniciatives de suport a la
professionalització de la
dansa. Per exemple, es po-
tencia l’emprenedoria en
el sector de la dansa dins
d’un projecte europeu.
També es planteja un espai
perquè un grup selecte de
programadors internacio-
nals coneguin companyies
de dansa durant el Grec.
Aquest jurat ha seleccio-
nat una desena de peces a
partir de les 97 propostes.
El Mercat proposa que si-
gui el públic qui decideixi
quin espectacle obrirà la
temporada. ■

Exportar el talent
Jordi Bordes
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El Mercat de les Flors impulsa que Marcos Morau signi una coreografia amb el
Centro Nacional de Danza i que alumnes de l’Esmuc posin música a ‘Drumming’

Un detall del muntatge ‘Drumming’, de la companyia de dansa Rosas, que tocarà amb música d’alumnes de l’Esmuc ■ HERMAN SORGELOOS

El públic votarà
aquest juliol quin
treball obrirà la
temporada al
Mercat de les
Flors


