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Flamenc i kathak es 
fondran al Mercat
3Akram Khan i Israel Galván obriran la temporada

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

E
l Mercat de les Flors obrirà 
la temporada vinent amb 
Torobaka, espectacle que 
per primera vegada reu-

neix dos asos del ball: Israel Galván, 
el flamenc més iconoclasta, i Akram 
Khan, un geni que beu del kathak 
(dansa clàssica índia) i la dansa con-
temporània. També comptarà amb 
Wim Vandekeybus, que reposa What 
the body does not remember, una peça 
que va ser trencadora el 1987.
 El Mercat també impulsarà altres 
col·laboracions: la hipnòtica ballari-
na índia Shatala Shivalingappa i el 
músic Ferran Savall preparen un pro-
jecte, i l’efervescent bailaora Rocío 
Molina maquina alguna cosa amb 
l’especialista de hip-hop coreana 
Honji Wang.  Per part local, Thomas 

Noone estrenarà una producció i Sol 
Picó compactarà el millor de la seva 
carrera a One hit wonder, un nou solo. 
 Però l’aparador del Mercat no pot 
aguantar gaire més temps la falta 
de pressupost que pateix. Francesc 
Casadesús, el seu director, va llan-
çar ahir la següent advertència: «Se 
m’estan acabant els trucs de màgia 
per seguir fent més amb menys. Ja 
no em queden conills al barret de 
copa». No és la primera vegada que 
es queixa. Des de la dràstica retalla-
da de les institucions, i en especial 
del Ministeri de Cultura, el Mercat 
se les ha enginyat per mantenir el 
llistó de qualitat a base de residènci-
es i coproduccions. «Tenim creativi-
tat i ho hem demostrat, però estem 
forçant la màquina i això no pot se-
guir així gaire més», va afegir. Té clar 
que si la situació no canvia haurà de 

pensar en un nou model i oblidar-se 
de jugar a la lliga internacional. El 
pressupost total del 2014 és de 4 mi-
lions d’euros davant els 4,6 milions 
de l’any passat. El pressupost és més 
baix que el del 2007, que va arribar 
a 4,3. Pel que fa al pressupost artís-
tic, per a aquest any és d’1,1 milions 
d’euros davant els 1,7 milions de fa 
set anys.

MANTENIR LA QUALITAT/ A Casadesús el 
preocupa més poder seguir progra-
mant «espectacles de qualitat» que 
apujar els índexs d’assistència. La sa-
la gran es va quedar petita amb Israel 
Galván, Eva Yerbabuena i Rosas, en-
tre altres. «La falta d’entrades és una 
cosa que em preocupa, per això Ho-
fesch Shechter, que sempre omplen 
aquí, aquesta vegada aniran al Grec 
amb la seva nova coproducció, pre-
parada en part aquí, a El Graner», re-
corda.
  Si un cosa l’omple de satisfacció 
és que el públic hagi recolzat les pro-
postes de companyies catalanes. Una 
dada: el 72% de les funcions van obte-
nir el 80% de l’ocupació. Tres espec-
tacles el van superar: Capricis, de Mu-
dances; Za!, muntatge interdiscipli-
nari de Los Corderos/Cesc Gelabert/ 
Isaki Kacuesta/Pere Faura, i Camins, 
de Kulbik. Una de les seves apostes va 
ser un festival de circ contemporani 
que va organitzar amb la complici-
tat del sector circense. L’experiència 
potser es repetirà d’aquí dues tempo-
rades. La pròxima donarà cabuda a 
diversos espectacles de companyies 
del país que integraran en la progra-
mació al llarg de tota la temporada. 
 També va valorar positivament el 
festival Salmon, de nous creadors, i 
la Secció Irregular, que concentra 
les propostes més extremes. H
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33 Akram Khan i Israel Galván, en un assaig de ‘Torobaka’.
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