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A V U I

dijous

17 de juny del 2004

el diari A V U I us convida al teatre:

C L U B D E S U B S C R I P T O R S

BUITS
de Toni Martín - direcció Lurdes Barba

Cinc éssers que se senten sols, buits, que es busquen a si mateixos, que
busquen algú, que busquen una relació, que busquen l’amor, que busquen
no sentir-se sols, ser estimats, estimar...

Dijous 17 de juny a les 21 hores

Truca avui de
12 a 13 h al

93 265 13 00 i
reserva dues

entrades
Oferta limitada fins a exhaurir

les invitacions disponibles.

3e33ee
C/ les Flors, 22 - Tel. 93 441 70 22 

AVUI

Rosa Muñoz i Andrés Corchero celebren deu anys amb nou espectacle

La companyia Andrés Corchero-Rosa Muñoz celebra els seus deu anys com a formació estable amb un nou espectacle

Andrés Corchero: “No programar
dansa és un menyspreu”

Marta Porter
BARCELONA

E
ls ballarins i
coreògrafs
Andrés Cor-
chero i Rosa

Muñoz celebren deu
anys com a compa-
nyia de dansa esta-
ble, un fet significa-
tiu tenint en compte
la inestabilitat que
viu el món de la
dansa. Per cele-
brar-ho, estrenen
nou espectacle a
L’Espai.

“Estem molt contents d’on
hem arribat. La nostra ha estat
una feina de formiguetes”, as-
segura Andrés Corchero quan
se li pregunta sobre aquest desè
aniversari. “Nosaltres vam co-
mençar fent el que ens agrada-
va i ho seguim fent –explica–.
La sorpresa ve quan com a ba-
llarí i coreògraf faig el que
m’agrada i em donen el Premi
Nacional de dansa. De mica en
mica s’ha anat reconeixent la
nostra feina i ara estem molt
millor que quan vam comen-
çar. Tenim més recolzament
econòmic institucional i un
conveni de residència des de fa
dos anys amb L’Estruch de Sa-
badell, i el compromís verbal
que hi seguirem”.

Per celebrar-ho, Rosa Muñoz i
Andrés Corchero estrenen avui
un nou duet, ...de terrissa, que es
podrà veure fins dissabte (cada
dia a les 22 h), i diumenge
(19.00 h) celebren una festa
d’aniversari amb la participació
dels diferents músics, ballarins,
tècnics, artistes plàstics, poetes,
col·laboradors i amics que els
han recolzat durant aquests
deu anys, entre els quals hi ha
la ballarina Àngels Margarit, el
compositor Agustí Fernàndez i
el poeta Feliu Formosa. “Serà
un espectacle fet per tota la
gent i nosaltres dos no sabem
de què va. És un regal que ens
fan, i l’únic objectiu és disfrutar
i fer disfrutar”.

També pel 5 de juliol (20.00

h), a L’Estruch de Sabadell, han
preparat un programa especial
de celebració. “Per a L’Estruch
hem preparat un programa iti-
nerant amb improvisacions al
carrer i l’actuació de convidats
al teatre, on també projectem
un vídeo sobre aquests 10 anys
i hem editat un llibre per a
amics i col·laboradors”, explica
Corchero.

“Feia temps que la Rosa i jo
no fèiem un duo –diu el core-
ògraf respecte a ...de terrissa–.
Malgrat formar companyia, en
els darrers temps potser hem
anat més cadascú per la seva
banda, treballant junts en l’es-
pectacle de l’altre, però no ba-
llant junts. El nostre primer
espectacle va ser un duet, o si-

gui que per a la celebració ens
semblava bonic tornar a estar
junts dalt l’escenari”.

Corchero defineix la seva
companyia d’“atípica”, en tant
que tant ell com Rosa Muñoz,
tot i conservar cadascú el seu
propi segell coreogràfic i esti-
lístic, s’han interrelacionat
molt amb altres gèneres artís-
tics, principalment amb el món
de les arts plàstiques, la música
contemporània i la poesia.

“La poesia és molt important
per a tots dos –continua el ba-
llarí–. El nostre estil passa per
una determinada sensibilitat i
per mantenir-se lluny dels
grans artificis. Tots els nostres
espectacles busquen una reali-
tat més directa amb l’especta-

dor. Nosaltres no li donem res
mastegat, només li volem pro-
vocar sensacions, igual que
passa amb la poesia, els artistes
plàstics i els músics. Potser per
això hem aconseguit connectar
amb molts artistes d’àmbits tan
diferents”.

Pitjor ara que fa deu anys
Malgrat que la companyia

hagi arribat a la desena amb
bon estat de forma, Andrés
Corchero reconeix que en
aquests deu anys la dansa “ha
anat cap enrere”. I afegeix: “Es-
tem pitjor ara que fa deu anys.
Ara hi ha més companyies, pe-
rò estan més mal considerades,
tant per les administracions
com pels programadors. Si es

programa dansa en els teatres
és perquè hem de cobrir una
quota, però no perquè li inte-
ressi a ningú. És un menyspreu.
Ara s’ha posat de moda que els
directors dels teatres utilitzin la
dansa perquè és un treball que
cobreix l’espai directe amb
l’espectador, però per res més.
Ens utilitzen. I a nivell polític
no hi ha una estratègia de cap-
tació de públic, ni de progra-
mació. La dansa ha anat cap
enrere i no cap endavant. Es-
perem que les converses inicia-
des amb el departament de
Cultura arreglin la situació
perquè si no desapareixerem.
Nosaltres, com altres compa-
nyies, fa deu anys que treba-
llem, però el públic majoritari
no sap que existim. La dansa és
minoritària perquè qui té els
mitjans per fer que arribi a la
gent no ho fa”.


