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La dansa té públic,
si sap escoltar-la

L’APUNT també per a persones adultes. Enguany, vol que l’es-
pectador curiós s’arrisqui i ho facilita donant punts a
les compres d’espectacles de risc. Així es dóna més vi-
sibilitat a la nova creació. El Mercat és la Casa de la
Dansa, però un centre que acull tot el que implica mo-
viment: el circ o el teatre d’objectes, entren al cartell
sense que ningú se n’exclami.Jordi Bordes

La impulsora cultural Beatriu Daniel és contundent:
“El Mercat de les Flors ha demostrat que sí que hi ha
públic per a la dansa; n’hi ha, si se l’escolta.” Dins de
les múltiples accions de promoció de la dansa, es pro-
gramen sis cicles a les biblioteques i es multipliquen
les accions de relació entre els profans amb coreogra-
fies comunitàries arreu de Catalunya, per a escolars i
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Es defineix: “No sóc un ar-
tista, sóc un artesà, en-
amorat del cinema, que ha
estat la meva manera d’ex-
pressar-me políticament i
també socialment.”

Una altra característi-
ca del seu cinema, diu, és
que sempre ha procurat
“fer pel·lícules sobre la
identitat catalana”. Això li
ha permès fer El somni ca-
talà basant-se en els tres
films que ha dirigit esmen-
tats, i en un altre que va
produir, La ciutat crema-
da, d’Antoni Ribas. La
pel·lícula “està vertebrada
a partir de la poesia de
Ventura Gassol”, afirma el

cineasta. La idea d’aquest
projecte li va venir en des-
cobrir la poesia de l’autor
dels discursos de Francesc
Macià.

Una pel·lícula “és sem-
pre una obra col·lectiva”,
recorda Josep Maria Forn.
I en la presentació d’ahir a
la Filmoteca va tenir pa-
raules d’agraïment i reco-
neixement per a tothom:
per a Montserrat Carulla
(la veu en off), per a Joan-
Pere Viladecans, autor
d’un magnífic cartell (se-
gons Forn vol dir que “ara
és l’hora de fer realitat el
somni”) i per a quatre per-
sones presents ahir, la se-
va filla Sandra Forn, pro-
ductora (“sense ella no
hauria pogut fer la pel·lícu-
la”), el músic Pedro Bur-
ruezo, el muntador Aimon
Ninyerola, Angelo Vernuc-
cio (so) i Abel Folk, intèr-
pret de Macià a El coronel
Macià. En nom seu –i se-
gurament en nom de
molts–, l’actor va expres-
sar la seva “admiració i fi-
delitat absoluta i eterna
pel senyor Forn”. ■

Imatge de ‘Companys, procés a Catalunya’
inclosa en el nou film ‘El somni català’. A la
dreta, Josep Maria Forn, ahir a la Filmoteca
de Catalunya ■  FILMS DE L’ORIENT / ACN

És el testament
cinematogràfic
del director que
ha dedicat més
anys al cinema
de l’Estat

El Mercat de les Flors és la
Casa de la Dansa, ara una
llar que entén dansa com
aquelles expressions artís-
tiques que porten implíci-
tes el moviment. Amics de
provocar nous espais per a
la coreografia en les fron-
teres de les disciplines,
Jordi Savall actuarà amb
Maria Muñoz. O la inaugu-
ració de la temporada se
segellarà amb el nou tre-
ball de Kulbik, que lluita,
ara, amb els músics de la
Cobla Sant Jordi. Tot un
repte que trenca els con-
ceptes arcaics que separa-
ven música popular tradi-
cional amb la dansa popu-
lar contemporània. El di-
rector artístic del Mercat
de les Flors, Francesc Ca-
sadesús, que està en espe-
ra de dissenyar un nou
contracte-programa que
han d’avalar Cultura i
l’Ajuntament de Barcelo-
na abans de Nadal, recu-
pera el cicle Circ d’Ara Ma-
teix per a la primavera;
manté el Sâlmon, com a
espai per als joves talents, i
la implicació en El Més Pe-
tit de Tots (un programa
que ajunta 10 municipis
fent actuacions per a nens

de 0 a 5 anys), i crea l’Oh!,
una trobada amb el teatre
d’objecte imprescindible
per a les festes de Nadal.

Entre els caps de car-
tell, referents internacio-
nals com ara Hofesh
Shechter i Sidi Larbi
Cherkaoui i la presenta-
ció de Marina Mascarell
d’una peça amb la presti-
giosa Göteborgsoperans
Danskompani, que s’ha
format amb la Nerder-
lands Dans Theater i que
ara aquesta companyia la

promou com a coreògra-
fa. En aquest tancament
de cicle, tots els grups que
han estat companyies as-
sociades mostraran tre-
balls: són Roberto Olivan,
Baró d’Evel, Malpelo, La
Veronal o Israel Galván
(que liderarà el cicle Fla-
menco Ciutat). Tota la
programació (feta amb la
complicitat dels grups i de
múltiples festivals) té un
pressupost d’un milió
d’euros, rendibilitzats al
màxim. ■

Dansa que vessa
El Mercat de les Flors prepara una temporada en què
suma circ i objectes a la dansa i teixeix complicitats

J. Bordes
BARCELONA

Un detall de ‘Vorònia’, de La Veronal, que va obrir el Grec i que ara estrenarà la versió
de sala al Mercat de les Flors ■ JOSEP AZNAR

El cartell inclou
peces com les de
Hofesh Shechter,
Sidi Larbi i la
presentació de
Marina Mascarell


