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Lalleidelcine
passal’últim
tràmitalCongrés

Redacció
MADRID

El ple del Congrés va donar
ahir llum verda a la llei del
cinema, després de l’aprova-
ció de cinc de les sis esme-
nes introduïdes al Senat.
D’aquesta manera, la
norma incorporarà, entre
d’altres coses, la promoció
de convenis amb RTVE per
a pel·lícules i curts d’anima-
ció i la modernització de
sales i el suport als cinemes
situats a petits nuclis ur-
bans. Ara només cal que el
BOE publiqui la llei perquè
entri en vigor. L’esmena re-
butjada era la presentada
per CiU i que considerava
espanyol un film dirigit per
un extracomunitari. ■

‘Hip-hop’
teatralitzat
LacoreògrafaBlanca
Liporta ‘Macadam
Macadam’alMecat
de lesFlors

Raquel Font
BARCELONA

Una rampa de forma còn-
cava al mig de l’escenari és
l’eix vertebrador de l’espec-
tacle de Blanca Li Maca-
dam Macadam, que avui
arriba al Mercat de les
Flors de Barcelona, on s’es-
tarà fins al 29 de desembre.
Al voltant de la rampa, que
representa el carrer, vuit
ballarins provinents de di-
ferents estils del hip-hop
–molts sense experiència
prèvia al món dels escena-
ris– teatralitzen un joc de
rivalitats, de bandes, fins i
tot, de sexes, al més pur
estil West Side Story. Tot
plegat amenitzat per les
acrobàcies de dos rollers i
un biker, que converteixen
aquest Macadam Maca-
dam en un autèntic diver-

timento. “No és un especta-
cle per a especialistes i no
pretén ser cap lliçó de hip-
hop”, assegura la directora.
Ben al contrari. De fet, està
adreçat a tots els públics,
especialment al familiar, i
per això s’han programat
tres sessions de tarda.

Estrenat el 1999 al Fes-
tival Suresnes Cité Danse,
dedicat a la dansa urbana,
i consagrat més tard al Fes-
tival d’Avinyó, aquest es-
pectacle ha fet una gira per
tot el món durant la qual
l’han vista més de 200.000
persones. Blanca Li reco-
neix que quan va crear la
coreografia era molt inno-
vadora, però que amb els
anys ha hagut de “reestruc-
turar-la perquè sigui més
actual” escoltant les pro-
postes dels ballarins nous
que han anat entrant a la
seva companyia. Això ma-
teix passa amb la resta
d’espectacles que la coreò-
grafa recupera periòdica-
ment, perquè “m’agrada
molt tornar-los a veure”. ■

DIUMENGE 23
BARCELONA
● A les 10.30 h, Parc de la Ciu-
tadella, coblesMarinada,LaPrin-
cipal del Llobregat i Sant Jordi -
Ciutat de Barcelona (aplec).
● A les 12 h, pla de la Catedral,
cobla Popular.

CALELLA
● A les 12.15 h, Sala Mozart,
cobla Els Montgrins (concert)

REUS
● A les 20 h, Teatre Bartrina,
cobla Reus Jove (concert)

DIMARTS 25
FIGUERES
● A les 12 h, rambla de Sara
Jordà, cobla La Principal de Ba-
nyoles

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
● A les 12 h, pl. Ajuntament,

cobla Baix Llobregat

SITGES
●  A les 20.30 h, església de
Sant Bartomeu i Santa Tecla,
cobla Sant Jordi - Ciutat de Bar-
celona (concert)

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
●   A la tarda, T. Principal, cobla
LaPrincipalde laBisbal (concert)

DIMECRES 26
RIUDELLOTS DE LA SELVA
● A les 11.30 h, església, cobla
LaPrincipalde laBisbal (concert)

SANT FELIU DE GUÍXOLS
● A les 12 h, pg. del Mar, cobla
Baix Empordà

AgendadeSardanes
Òscar Igual

Un dels ballarins de la companyia de Blanca Li fa una
figura de ‘hip-hop’ a ‘Macadam Macadam’ ■ PH. CIBILLE




