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wEl patronat del Liceu va
ratificar ahir el pressupost
de la temporada 2014-2015
(preveu gastar 41,1 milions
d’euros i ingressar-ne 41,8)
i va anunciar que la venda
d’entrades s’avança dos
mesos i comença aquest 16
de maig. A més posa en
marxa un nou sistema de
venda per internet i canals
com la FNAC. / Redacció

LanovaOrquestra delMontsalvat insufla
música al pulmóde les ruïnes delBorn

L’Orquestra del Montsalvat va sonar ahir per primer cop
DAVID AIROB

wQuaranta-un músics van interpretar ahir l’Heroica de Beethoven
a les ruïnes del centre cultural del Born, una experiència musical
titulada Heroïcitat i heroisme que s’emmarcava en els actes del
tricentenari. Era el debut de l’Orquestra del Montsalvat, un projec-
te de l’exdirector de L’Auditori, Oriol Pérez Treviño, que condueix
musicalment Francesc Prat i en el qual hi van col·laborar la sopra-
no Maria Hinojosa i l’actor Josep M. Pou, que va llegir el Tema
del traidor y del héroe de Borges havent sonat l’Egmont. / Redacció

wDesprés de l’èxit de les
dues primeres entregues,
que es van esgotar, La Van-
guardia posa avui en venda
(per 3,95 ¤ i el cupó del
dia) el volum de la Història
de Catalunya sobre la baixa
edat mitjana, amb dibuixos
de Pilarín Bayés i textos
d’un grup d’historiadors
dirigits per Josep Maria
Solé i Sabaté. / Redacció

Tercera entrega
de la història
deCatalunya

La bailaora Sònia Sànchez a Le Ça
MANUEL VISOZO

ElLiceu avança la
vendad’entrades
al 16demaig

SARA SHEDDEN

Barcelona

La inquietud de la bailaora Sònia
Sànchez (Sabadell, 1974) per ex-
plorar el flamenc com un llen-
guatge del cos en tota la seva es-
sència l’ha portat a un recorre-
gut demés de trenta anys d’expe-
rimentació amb el ball. Per ella
“l’art és un bitllet d’anada a l’in-
conscient, al més profund;
l’obra, la tornada al conscient, i
l’artista, el pont que els uneix
tots dos. El ball, en fi, és el meu
mitjà”. El Mercat de les Flors va
estrenar ahir el seu últim treball
LeÇa (L’Això), produït conjunta-
ment amb el certamen Rencon-

tres Chorégraphiques de Seine-
Saint-Denis, una peça que es po-
drà veure també avui i demà.
La trajectòria de Sònia Sàn-

chez, com la de tants altres bai-
laors de l’escena contemporània,
es veu travessada pel judici de fla-
mencòlegs i puristes, però, se-
gons afirma aquesta catalana filla
d’andalusos –“no sóc catalana
aquí ni andalusa allà”– va acabar
aprenent a ser ellamateixa. El bu-
toh va ser en aquest sentit una vàl-
vula d’escapament, “com la cons-
ciència delmoviment lluny de les
pretensions”, afirma.
“Fa una dècada la meva debili-

tat era el meu propi cap. Amb el
butoh he trobat aquest espai. Per

mi la dansa no és fusió, sóc joma-
teixa. És com una pintura amb
molts matisos que fa que l’art no
sigui ni senzill ni fàcil”.
El seu nou espectacle, una esce-

na buida que només allotja la se-
va pròpia figura, la del guitarrista
(David Soler) i la del cantaor (Mi-
guelÁngel Soto Peña,El Londro),
transcorre sense dramatúrgia, la
qual cosa per a l’artista és una tro-
balla, ja que permet que “cada es-
pectador s’expliqui una història
diferent. Els porto a llocsmolt di-
ferents. En el moment de repres-
sió que estem vivint –recalca–
vull que el meu art proporcioni
llibertat”.
Sànchez es va formar al Con-

servatori de Dansa de Madrid i
va aprendre al costat d’artistes
de l’escena del flamenc comAnto-
nio Canales, CristinaHoyos, Ciro
yTomatito. La bailaora sortirà de
gira amb aquest Le Ça per ciutats
com París i Düsseldorf i per paï-
sos com Mèxic. En els últims
anys ha realitzat les peces Reta-
les (2007), Rincones y claros de
bosques (2008), 23 de Mayo
(2009), El pliegue (2012) y Tem-
ple ( 2013). Le Ça és una obra de
culminació perquè és la primera
composició en la qual desenvolu-
pa el seu llenguatge amb altres
persones. S’inspira en un frag-
ment deMi baile, de Vicente Es-
cudero: “En aquesta etapa de la
meva vida prefereixo ballar com
un inconscient que com un in-
tel·ligent; comdavant una orques-
tra que hagués perdut les seves
partitures”.c
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