
Els galeristes distingeixen
l’abstracte Sean Scully
3El marxant Francesc Mestre rep un premi per la seva trajectòria
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Trajectòries consolidades i assenta-
des a Catalunya. Entre aquestes du-
es premisses es van moure ahir els 
Premis GAC del 2016, les distincions 
que anualment entreguen les sales 
d’art catalanes en la Nit del Galeris-
me. I que en l’actual edició, la nove-
na, van tenir com a protagonistes 
l’artista irlandès Sean Scully i el ga-
lerista català Francesc Mestre.
 Al primer, establert a Nova 
York però amb vinculacions amb 
Barcelona, se’l va reconèixer per ser 
«un dels artistes abstractes més im-
portants del món», segons la histori-
adora i presidenta del jurat Victòria 
Combalia. La seva intervenció l’any 
passat a Santa Cecília de Montserrat 
va ajudar en la decisió de concedir-li 
el Premi Honorífic.
 L’històric galerista Francesc Mes-
tre, amb més de 40 anys de profes-

sió i amb càrrecs de direcció en sales 
tan rellevants com Adrià i René Me-
tras i ara amb galeria pròpia, tam-
bé es va emportar un Premi Honorí-
fic, guardó, el de la trajectòria d’un 

marxant, que va debutar aquest any 
juntament amb dos més: el de Millor 
Programació i el de Millor Exposició 
Històrica, que van recollir, respecti-
vament, la Galeria Marc Domènec  
–per «la qualitat i l’originalitat del 
seu programa»– i Mayoral Galeria 
D’art, per la mostra Chillida. Desper-
tar, que va exhibir l’escultor després 
d’11 anys d’absència a la ciutat.
 Rafael Tous, Josep Casamartina, 
el suplement Quadern d’El País, Lau-
rence Rassel, Enric Farrés i Manel Es-
clusa (primer fotògraf amb un pre-
mi GAC) van ser altres dels guardo-
nats en una gala que pretén ser un 
suport als galeristes en un moment 
baix per a la professió.
 També hi va haver un moment per 
al suposat gran esdeveniment que el 
conseller de Cultura va anunciar a 
Arco. «Hi ha la voluntat, però no hi 
ha res en ferm», segons Gabriel Pinós, 
president del Gremi de Galeries. H
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33 L’artista irlandès Sean Scully.
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El Mercat 
tanca un 
curs brillant 
3Obté el 81% d’aforament i anuncia 
Kidd Pivot, Tao Dance i Peeping Tom
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E
l Mercat de les Flors ha cres-
cut en públic i ha registrat 
una assistència mitjana del 
81% consolidant-se així com 

la casa de la dansa. Aquest any es pre-
veu acabar amb uns 58.900 assistents 
enfront dels 50.000 que s’havien 
d’aconseguir segons l’últim contrac-
te programa. Des del 2012 han cres-
cut també les coproduccions i la con-
nexió entre artistes associats i públic. 
La xifra d’assistents al Mercat ha aug-
mentat un 18% des del 2012. 
 Cesc Casadesús, director del cen-
tre des del 2006, va desglossar les xi-
fres de la seva gestió ahir. Tot i mos-
trar la seva satisfacció pels bons resul-
tats, va expressar la seva preocupació 
de cara al futur davant la desídia de 
les institucions. El 15 de juliol acaba 
el seu contracte, que es prorrogarà 
fins que s’hagi realitzat un concurs 

per elegir un nou responsable les ba-
ses del qual encara s’estan elaborant 
a l’Icub. «Hem fet molta feina i temo 
que es pugui malmetre», va declarar. 
Des de fa anys se les ha enginyat per 
oferir espectacles amb un pressupost 
limitat i reclama més inversió. «Si vo-
len que segueixi han d’oferir 500.000 
euros més». I va criticar que la Gene-
ralitat no compleixi amb els estatuts. 
L’ajuntament paga el 60% del pressu-
post ordinari i la Generalitat n’hau-
ria d’aportar el 40% però només n’ha 
pagat el 30%.  
 
4,8 MILIONS / El pressupost aquest curs 
ha sigut de 4,8 milions d’euros. La Ge-
neralitat n’aporta 1,05; l’ajuntament, 
2,05; el Ministeri de Cultura, 0,35, i 
els recursos propis, 1,34. 
 La temporada que ve compta amb 
destacats debuts. La companyia ca-
nadenca Kidd Pivot i Electric Com-
pany Theater i el seu sorprenent Be-

LA CASA DE LA DANSA

troffenheit. Els xinesos de Tao Dance 
Theater vénen amb una proposta 
molt diferent de dansa abstracta. 
«La dramatúrgia serà com el fil con-
ductor de la temporada, que mostra-
rà diferents maneres d’explicar una 
història a través de la dansa», va as-
senyalar Casadesús. Peeping Tom es-
trenarà Moeder, una nova entrega de 
la seva trilogia sobre la família, i l’in-
creïble duo de contemporània i hip-
hop Wang-Ramírez debutarà amb 

un programa doble: Monchichi, la pe-
ça que els va llançar i Everyness, la se-
va última creació. Les entrades seran 
a la venda a partir de l’1 de juliol.   
 Per part espanyola, María Pagés 
presentarà el seu íntim i poètic solo 
Óyeme con los ojos i Sol Picó, vestida de 
flamenca, ballarà La piel del huevo te 
lo da, realitzada amb l’actriu Cande-
la Peña i la rapera La Schica. Àngels 
Margarit estrenarà un espectacle fa-
miliar inspirat en la música de Bach 

i Pere Faura reflexionarà sobre la si-
tuació dels artistes de dansa a Sweet 
precarity. Per una altra part, Aracala-
danza presentarà Vuelos, inspirat en 
les màquines de volar que va disse-
nyar Leonardo da Vinci, que es veu-
rà abans al Grec.
 El circ també hi serà present amb 
Los Galindos i Martín Zimmerman, 
entre altres. I el flamenc més radi-
cal tornarà amb Rocío Molina i Juan 
Carlos Lérida. H

33 Wang-Ramírez, fusió de contemporània i hip-hop.
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33 Tao Dance Theater.

33 Kidd Pivot i Electric Company Theater, una de les estrelles del curs vinent.


