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DANNY CAMINAL

ELS EMPLEATS
DEL LICEU TORNEN
A LA FEINA 

Barcelona q Un músic entrant al 
Liceu simbolitza la tornada a la 
normalitat al Gran Teatre, la  
plantilla del qual es va reincorporar 
ahir a la feina després de l’ERO 
temporal que ha endarrerit l’inici de 

temporada. La incertesa davant la 
delicada situació financera del 
teatre obligarà a obrir el teló dilluns 
amb una marató de concerts 
dedicats a Verdi en lloc de dues 
òperes del compositor. M. CERVERA

El Mercat promou la dansa local
3Francesc Casadesús aposta per recuperar peces catalanes poc vistes a Barcelona

MARTA CERVERA
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E
l Mercat de les Flors es rein-
venta aquesta temporada 
apostant més que mai per la 
dansa i  el  circ creat a 

Catalunya. Obre la temporada amb 
vuit companyies catalanes elegides 
pel públic amant de la dansa. Que dan-
si qui vulguis, així es diu aquest aperi-
tiu, inclou «gent que actua més fora 
de Catalunya que aquí, i per la qual 
val la pena apostar», destaca Cesc Ca-
sadesús, director del Mercat.   
 A partir d’avui fins diumenge ba-
llaran a la sala Pina Bausch i Ovidi 
Montllor. La sala principal estarà 
tancada per obres fins per Nadal. El 
primer espectacle és Elegantly was-

ted, una opereta protagonitzada per 
una diva desorientada, de la com-
panyia de Nadie Gerspacher, Anna 
Fontanet i Helena Canas, que fusio-
na teatre físic i dansa contemporà-
nia. També avui Cobosmika, compa-
nyia establerta a Palamós, recupera 
Wish, la proposta més votada pel pú-
blic, que inclou impactants escenes 

de dansa aèria. Com a complement, 
Lataimada presentarà (només avui 
i demà) Crash al vestíbul del teatre, 
un duo sobre una explosiva relació 
de parella.
 Dissabte a la tarda Thomas Noo-
ne recuperarà Balvir, el meu avi, una 
proposta per a tota la família i, a la 
nit, Albert Quesada presentarà els 
seus aclamats Solos Bach&Gould. Diu-
menge, l’atrevida Vero Cendoya ofe-
reix Bathroom Symphony, un viatge 
gens correcte en la intimitat de la 
cambra de bany.  I els creadors emer-
gents tindran el seu aparador a Sâl-
mon, festival que, des del dia 19 d’oc-
tubre fins al 3 de novembre, convi-
darà a descobrir les noves promeses 
locals i els coreògrafs de la xarxa eu-
ropea Modul-dance, a un preu a par-
tir de 6 euros. 
 
ARTISTES CONSAGRATS/ L’artífex de la 
dansa conceptual Jérôme Bel debuta-
rà amb Cédric Andrieux (4 i 5 d’octu-
bre), on repassa en solitari la seva 
pròpia trajectòria a partir de frag-
ments de peces pròpies, de Trisha 
Brown, de Merce Cunningham i de 
Phillippe Tréhert. Israel Galván pre-
sentarà Lo Real, del 16 al 19 de gener, 
una gran producció sobre la persecu-
ció dels gitanos on balla amb dos 
grans intèrprets: Isabel Bayón i Belén 
Maya. I l’aclamada Rosas, d’Anne 
Teresa De Keermaeker, portarà Drum-
ming Live, del 27 al 30 de març,  sor-
prenent proposta amb 13 intèrprets 
i música de Steve Reich en directe. El 
rescat d’obres que il·lustren la  me-

mòria de la dansa es completa amb 
dues companyies catalanes històri-
ques, Mal Pelo i Mudances, amb dos 
muntatges cada una. El Mercat tam-
bé aposta pel claqué  i el hip-hop lo-
cal amb coproduccions d’obres de 
Camud Band i de Kulbik, respectiva-
ment.

gran varietat de propostes a l’iniCi de la teMporada

 A la primavera el circ contempo-
rani serà el gran protagonista amb 
un festival que inclou cracs locals 
com el Circ Teatre Modern, Escarla-
ta Circus, Los Galindos i Joan Català, 
així com el potent Cirque ici, que de-
butarà per fi a Catalunya, i la sorpre-
nent Non Nova. H 

33 ’Wish’, de Cobosmika, es presenta avui al Mercat.

COBOSMIKA

L’espai obre avui 
amb vuit obres 
de vuit grups 
escollides pel públic 
amant del ball


