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ElMercat tancatemporada
ambun83%d’ocupació
El tàndem Israel Galván i AkramKhan obre la 2014-2015

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

El Mercat de les Flors dóna per
finalitzada la sevamillor tempo-
rada des del 2007, amb un 83%
d’ocupació, això és, 56.644 es-
pectadors (el curs anterior va
ser del 75%), i amb una notable
rotació de públic, doncs el 66%
és nou. Les companyies catala-
nes han guanyat pes en la pro-
gramació (han estat el 55%), la
qual cosa, afegida a les xifres
d’assistència, indica que el Mer-
cat ha aconseguit suscitar inte-
rès per elles. I tot això malgrat
la destralada pressupostària a
un projecte en creixement.
Però els trucs de màgia s’es-

tan esgotant. Ho deia ahir el di-
rector del centre, Francesc Casa-
desús, en presentar el balanç de
la temporada 2013-14 i anunciar
el cap de cartell de la següent: la
nova col·laboració entre Israel
Galván i Akram Khan, que s’ha
gestat a El Graner després que
el Mercat posés en contacte els
dos artistes, serà l’espectacle
que inaugurarà el curs.
“La nostra ambició no és la de

batre rècords de públic, ja que
aquesta seria una tasca de teatre
privat, sinó la d’oferir qualitat i
varietat en les propostes”, apun-

tava Casadesús. Amb 4 milions
d’euros de pressupost i la sala
gran temporalment en obres, el
Mercat ha hagut d’afinar la ima-
ginació i recórrer a intercanvis,
coproduccions, residències a
canvi d’actuacions de franc i ci-
cles que barregen companyies
locals amb internacionals com
a estratègia per obrir-se a més
públic. “La tendència és ser
més actius en la recerca de re-
cursos”, afegia Francesc Casa-
desús. Les aportacions públi-

ques han estat de 3,4 milions.
El festival Circ d’Ara Mateix

va registrar un èxit rotund (96%
d’ocupació) si bé no hi ha inten-
ció de repetir l’operació sinó
d’integrar el circ a la programa-
ció del Mercat (tornaran Rudo i
Disbarat). També fa un bon ba-
lanç Casadesús dels projectes
educatius i de la creació de xar-
xes entre entitats i creadors:

l’OBC amb els adolescents; la
CNDambCarlosMorau; la com-
panyia Rosas amb els estudiants
de l’Esmuc (per cert, sembla
que Teresa de Deersmaeker es-
tà pensant a emportar-se’ls de gi-
ra pel Brasil)... I es congratula
pels premis rebuts pels seus ar-
tistes associats Roberto Oliván,
Israel Galván i Marcos Morau.
El Mercat, que no té un gran

aforament, ha derivat per a
aquest Grec 2014 la seva nova
producció de Hofesh Shechter,
així com el tàndem entre Rober-
to Oliván i el sud-africà Gregory
Maqoma. Entre les companyies
catalanes, el curs que ve es veu-
rà Sol Picó amb els seus millors
solos; Thomas Noon, amb una
ambiciosa producció; Jordi
Cortés al costat de Damián Mu-
ñoz, i també Pere Faura. I com a
col·laboracions extraordinàries,
cal esmentar la que el Mercat
els ha demanat a Shantala Shiva-
lingappa i Ferran Savall, i la que
estan preparant la bailaora Ro-
cíoMolina i la coreana hip-hope-
ra Honji Wang. Ah, i com a pre-
sència internacional, el Mercat
recupera una coreografia estre-
nada aquí fa un quart de segle,
When the body does not remem-
ber, del gran coreògraf belga
Wim Bandenkeybus.c
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“Se’ns estan esgotant
els trucs de màgia
per fer més amb
menys”, adverteix
Francesc Casadesús


