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CRÍT ICA DE L ÍRICA

El festival del Mercat de les Flors explora altres formes de
relació amb el públic, a qui proposa fins i tot pujar en un taxi

Sâlmonacopcalent

.

Una escena deMultitud, de Tamara Cubas, que es veurà aquest dissabte i diumenge alMercat

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Somalaquartaediciódel
festival Sâlmon, que ha
deixat de tenir el parai
gua del Moduldance,
el projecte europeu de

cases de dansa que es va acabar
l’any passat. El Mercat de les
Flors canvia de paradigma i
aquesta vegada aposta pel mari
datge amb el món llatí, d’on arri
ben creadores de gran importàn
cia,comlaitalianaAmbraSenato
re o les uruguaianes Tamara
Cubas iAyaraHernández.Lacita
esnodreixde18peces–deldijous
26aldissabte5dedesembre–que
firmen artistes que majoritària
ment han passat pel Graner, ja
que és així com es concep aquest
festival que dirigeix Elena Car
mona: es volen estrènyer els lla
çosentreinstitucióicreadors.“És
una oportunitat per reflexionar
sobre formes de treball que s’es
capende l’escenari”.
Aquesta setmana, lamés balla

da (la segona és més performàti
ca), arrencaalMercat ambApos
to, un trio que aborda el drama
que sorgeix de la simple presèn
cia dels cossos. Aquí la reconegu
da coreògrafa Ambra Senatore
–abonadaaestrenaralThéâtrede
la Ville– actua amb dues figures
més de l’escena contemporània:

CaterinaBasso iClaudiaCatarzi.
Però al Mercat cal sumarhi al

tresescenariscomaraElGraner,on
la mexicana Olga Gutiérrez dialo
garà aquest divendres sobre “els
contextos sociopolítics i el concep
te de classemitjana” amb la catala
na Raquel Tomàs; o com ara la sala
Hiroshima,onelstxecsSpitfireofe
riranel seuteatre físic i textualamb
Antiwords,unaobracruabasadaen
Audiència,deVáclavHavel,ons’as
sisteix a la transformació real de

l’estat físic i anímic dels intèrprets
enescena.
Un altre escenari que se suma al

Sâlmon és el MNAC. La sala Oval
acollirà aquest dissabte i diumenge
Sònia Gómez (revisitant en duo el
seusoloBallarina),aixícoml’insòlit
projectedeTamaraCubasquecon
voca un centenar de voluntaris lo
cals per “explorar com és possible
conservar l’heterogeneïtat en un
col∙lectiu”.Multitud, que ja s’ha fet
a Mèxic, l’Uruguai i Xile, “corre el
risc de semblar una teràpia grupal

–ironitza Cubas–, però és una obra
físicamentexigentqueesbasaen la
composiciód’imatges”.
Ambtot, l’escenarimésinesperat

seràel carrer:AirCondition.Pensar
el movimiento nos detiene proposa
recorreguts sorpresa en taxi per
Barcelona: Carme Torrent i Iñaki
Álvarez proposen desviarse de la
idea coreogràfica centrada en l’és
serhumàiimaginarcomveuelmón
una planta. “Fem explícit l’aire a
través de les situacions a la ciutat”,
diuen.
Altres punts calents del certa

men els duran Ayara Fernández
amb Retrato de un monstruo (una
investigació sobre la màscara con
temporània) o Roser López Espi
nosa amb Novembre, un trio que
produeix el Sâlmon amb el suport
de laPedrera i enel qual la catalana
es qüestiona el significat de fer pi
nya,detreballarenequip.Tambées
veurancosesd’Igor&Moreno;d’El
Comte de Torrefiel (el que ja s’ha
vist al TNT); les basques Sra. Pola
roiska, que a Lur away recreen un
congrés i ofereixen al públic un kit
de supervivència, o el Colectivo
N340, que proposa un recorregut
d’Andalusia a Barcelona per
l’N340.
Entradesassequiblesiunpressu

post de 100.000 euros que ha per
mès, fins i tot, acostar el públic al
procés creatiu. Aquí cal veure la
ProgramacióExpandida.!

Àries i cançonsen llocdebombes
JuanDiegoFlórez-‘Italia’

Intèrprets:JuanDiegoFlórez,
tenor;VincenzoScalera,piano;
AviAvital,mandolina;Ksenija
Sidorova (acordió) iSamuel
Domergue(percussió).
Llocidata:Philharmoniede
París (20/XI/2015)

ROGER ALIER

Reconfortantactitudladelagent
de París, que una setmana des
prés del desastre omplia fins a
dalt de tot la moderníssima sala

de concerts de la Philharmonie
de París per escoltar l’actuació
(no gaire freqüent a França) del
divo peruà JuanDiego Flórez.
Aquest va començar el recital
amb unes cançons de Duparc
(petit homenatge a la música
francesa). Després ens va obse
quiar amb dues àries de Mozart
amb gran exhibició de fiato i de
bongust, i ambunaàriad’Il turco
in Italiavamostrarse apuntper
cantar la Lucia di Lammermoor
que farà aviat al Liceu amb l’ària
Tombedegli avimiei.
Després, amb el conjunt ins

trumental del qual va destacar

sobretotelmandolinistaAviAvi
tal(ovacionatenunsolo),vacan
tar diferents peces que ha enre
gistrat fa poc en disc (com Arri
vederci Roma), però va incloure
tambépecesdeRossiniideDoni
zetti, entre les quals, l’àriaT’amo
qual s’amaun angelodeLucrezia
Borgia. Potser on menys es va
distingir va ser aOsolemio, però
tot el recital va transcórrer enun
climad’entusiasmequevaempè
nyerelcantantaferbisosbrillan
tíssims, com la cèlebre ària dels
nou dos de pit deLa fille du régi
mentdeDonizetti, quevaprovo
carallausd’aplaudiments.!

ElMNACaculla la
salaOvalelprojecte
‘Multitud’,deTamara
Cubas,ambmésde
100personesaescena
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• 20% de descompte al restaurant japonès Shibui

Creacions pròpies, innovadores i avantguardistes.

www.shibuirestaurantes.com
Tel. 93 321 90 04
C/Comte d’Urgell, 272
Barcelona

SHIBUI20Dte.
%

• 15% de descompte en els menús degustació

Cuina d’estacionalitat amb productes de La Garrotxa.

www.lescols.com
Tel. 972 269 209
Mas les Cols - Ctra. de la Canya, s/n,
Olot - Girona

RESTAURANT LES COLS15 Dte.
%

• 20% de descompte a URA RESTAURANT & LOUNGE

URA RESTAURANT & LOUNGE un nou lloc de culte a Barcelona.

www.urabcn.com
AvingudaDiagonal, 477, baixos
Barcelona

URA RESTAURANT20Dte.
%

• 20% de descompte al restaurant ESPAISUCRE

L’únic restaurant de postres del món.

wwww.espaisucre.com
C/ Princesa, 53
Barcelona

ESPAISUCRE20Dte.
%


