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Teatre

�MERCAT DE LES FLORS
L’Ajuntament de Barcelona ha 
decidit substituir per concurs 
els directors dels equipaments 
escènics on té majoria, cosa que 
implica que deuen estar a punt de 
sortir les convocatòries per triar els 
relleus de Francesc Casadesús, al 
Mercat de les Flors, i Ramon Simó, 
al festival Grec. Tots van ser triats, 
certament, a dit, però assegurar 
que ho han fet malament seria 
com afirmar que La Pedrera és de 
Domènech i Muntaner. Casadesús, 
per exemple, ha situat Barcelona 
en el mapa europeu de la dansa, 
tot i un equipament obsolet que 
ha patit múltiples reformes per 

adequar-se als nous temps. Si la 
dansa catalana torna a viatjar, a 
ser important, és gràcies a la feina 
del Mercat.

�GREC
El festival d’estiu és una altra 
cosa. Simó ha donat suport a 
la creació local i ha ajudat els 
artistes, en la pitjor crisi, a fer 
possibles molts espectacles, a 
banda de deixar-nos veure coses 
que no hauríem vist sense el Grec, 
d’Ivo van Hove a Simon McBurney. 
Però tothom té clar que el Grec ha 
de canviar. Cap a on? Barcelona, 
a l’estiu, hauria de tenir un festival 
de primera divisió europea.

Dos concursos
Per Andreu Gomila

Aixequen el teló

+45
ls primers  an s de la vida 

ens donen el text, els següents 
30, el comentari”, diu 

c open auer  uest s el 
punt de partida de ‘+45’, en el 
qual sis experimentats ballarins 
d’aquesta segona edat i un cor 
de gurants no pro essionals de 
la segona i tercera edat són els 
protagonistes  Coreogra a i 
música Sebastián García Ferro.
Mercat de les Flors. Lleida, 59. 

(L3). 12 €. Dv. i ds., 20.30 h. Dg., 

Aire
Innovadora proposta per a tots 
els públics amb tocs de teatre, 
ritme i molt d’ umor que utilit a 
la música com a llenguatge 
universal. Ideat per milio 
Aragó, dirigit per Paco Mir i 
protagonitzat per la companyia 
Bovoj, formada per Alejandro, 
Alonso, Gonzalo, Rodrigo i 
Punc  Aragón.

Generació de merda
Persones adultes que viuen 
amb els seus pares, becaris que 
no reben diners ni pel metro, 
mirades al mòbil cada deu 
segons no fos cas que agu s 
arribat un ‘ atsapp’, tòpics 
suats sobre la crisi... n aquest 
musical de llum i color de Xavi 
Morató an buscat com es diu 
aquesta gent.

115. www.teatrepoliorama.com. 
Catalunya (L1-L3-FGC). a 14 €. 

Neu fosa
n matrimoni a quedat 

incomunicat, en una caseta 
mallorquina de la serra de 
Tramuntana, a causa d’una gran 
nevada que a afectat totes les 
illes i part de la Península. ls 
acompanya una xemeneia i el so 
de la ràdio. I dues ombres: una 
que els a acompanyat i 
perseguit durant anys. L’altra 
agafarà forma d’estrany en un 
moment de la nit: un jove 
periodista i escriptor que a 
quedat aturat enmig de la neu.
La Seca. Flassaders, 40.  
www.laseca.cat. Jaume I (L4). 12 
€. Dv. i ds., 21.30 h. Dg., 19.30 h. 
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