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La Quinzena Metropolitana de Dansa 
colonitza el Vallès i el Baix Llobregat 

Gelabert Azzopardi portarà Nom al 
TNC. Pel que fa a les produccions de 
fora de Catalunya, al Teatre Joven-
tut es podrà veure Via Kanana, de la 
sud-africana Via Katlehong Dance; 
el Teatre Sagarra acollirà Pixel, del 
director francès Mourad Merzouki, 
i el Mercat de les Flors serà l’esce-
nari d’Achterland, de la belga Anne 
Teresa de Keersmaeker.  

“Volem provocar que la gent es 
desplaci per veure les propostes in-
ternacionals i, per tant, que hi hagi 
un intercanvi de públic”, subratlla 
Cesc Casadesús, des de l’Institut de 
Cultura de Barcelona (ICUB). Un 
altre dels objectius de la Quinzena 
és portar la dansa a llocs poc habitu-

als per pescar així nous espectadors. 
És per això que els metros de Barce-
lona seran l’escenari d’una propos-
ta de hip-hop, mentre que els Hip-
pos, de Quim Bigas i Zum Zum Te-
atre, voltaran per diferents espais 
públics dels municipis. Enguany, 
l’artista Mar Gómez s’ha encarregat 
d’elaborar una petita coreografia 
per a la iniciativa Tothom balla, que 
convidarà a participar tota la ciuta-
dania el 30 de març i que funciona-
rà com a cloenda del festival. Amb 
l’increment a nou municipis i la 
participació de la Diputació de Bar-
celona, el pressupost de la Quinze-
na Metropolitana creix fins a uns 
1,4 milions d’euros.e

Una escena de Pixel, un espectacle dirigit per Mourad Merzouki que es 
veurà al Teatre Sagarra. LAURENT PHILIPPE / ICUB

Entre les 73 obres hi ha Mal Pelo, La Veronal i Mourad Merzouki

ARTS ESCÈNIQUES

Com un riu que avança imparable, 
la dansa de la Quinzena Metropoli-
tana ja no només irriga la capital i 
els municipis més pròxims a Barce-
lona, sinó que enguany també arri-
barà fins al Vallès Occidental i el 
Baix Llobregat. El festival, que tin-
drà lloc del 13 al 31 de març, s’expan-
deix fins al Prat de Llobregat, Sant 
Cugat del Vallès i Viladecans en una 
segona edició que també incremen-
ta les activitats. En total, la Quinze-
na Metropolitana acollirà 73 espec-
tacles –més de 100 funcions en 19 
dies– que portaran la dansa als prin-
cipals teatres i també a llocs insòlits 
de les ciutats mencionades, que se 
sumen a Badalona, Cornellà de Llo-
bregat, Esplugues, l’Hospitalet i 
Santa Coloma de Gramenet.  

Les companyies Motionhouse i 
NoFit State portaran la gravetat al 
límit amb Block, l’espectacle inau-
gural, que es podrà veure a tots els 
municipis participants. Entre les 
propostes més destacades de la se-
gona edició també hi ha hits com 
Carmina Burana, de Maria Rovira; 
Pasionaria, de La Veronal; El amor 
brujo, d’Israel Galván, i On Goldberg 
variations, de Mal Pelo.  

Aquest any el festival impulsa 10 
coproduccions d’artistes catalans. 
Aina Alegre, per exemple, estrena-
rà La nuit, nos autres a la Sala Hiro-
shima, mentre que la companyia 
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Batsheva trenca límits al Mercat de les Flors

ció dels espectadors. Per a ell, cada 
producció és una manera de trobar-
se amb el públic perquè compartei-
xin la humanitat i la sensibilitat”, 
explica el director d’assajos.  

Tot i que en un principi aquesta 
havia de ser l’última peça de Naha-
rin amb Batsheva, finalment el co-
reògraf no abandonarà la compa-
nyia que dirigia des del 1990. “Ha ar-
ribat a un acord per deixar la direc-
ció artística i dedicar-se només a 
elaborar espectacles nous”, explica 
Jacobs, que afegeix que Gili Navot 
ha assumit la direcció del grup.  

A Venezuela, Naharin juga amb la 
idea de compressió i descompressió 
al llarg d’una hora i vint minuts. “Li 
interessa molt la relació entre el cos 
i l’espai, com també la composició, 
el so i el moviment. Li agrada treba-
llar amb l’exageració i la infravalo-
ració a l’escenari”, destaca Jacobs. 
D’aquesta manera, el muntatge 
trenca els límits del moviment i po-
tencia els contrastos gestuals a par-
tir de fragments “amb molt d’espai” 
i d’altres en els quals es concentra 
“un excés d’informació que, fins i 
tot, pot costar de digerir”.e

Una escena de Venezuela, que es pot veure fins demà. MERCAT DE LES FLORS

L’espectacle de la companyia isra-
eliana Batsheva Dance, Venezuela, 
no és gens fàcil d’explicar. “Amb la 
dansa passa com amb la música, que 
el més important és el que et trans-
met”, diu Luc Jacobs, el director 
d’assajos de la companyia israelia-
na. Venezuela és un dels muntatges 
més esperats de la temporada al 
Mercat de les Flors i té les entrades 
exhaurides fins demà. Ni la vaga no 
va aturar un públic desitjós de veu-
re l’última creació d’Ohad Naharin 
per a la companyia.  

Venezuela consta de dues parts i 
requereix disset ballarins. Tant a la 
primera com a la segona part hi ha 
una coreografia idèntica. “Canvien 
els intèrprets, la música i la il·lumi-
nació”, explica Jacobs. A la primera, 
els ballarins es mouen a partir de 
cants gregorians, mentre que a la se-
gona la música és molt variada, i va 
des del rock fins al metal i el rap. Na-
harin, diu Jacobs, no busca trans-
metre un únic missatge a través de 
la peça. “Fa pessigolles a la imagina-
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■ El govern espanyol no garanteix 
que s’exhumi Franco aquest mandat

Queda una setmana perquè la família de Francisco 
Franco hagi de dir al govern espanyol el lloc on vol 
enterrar les restes del dictador un cop feta la 
hipotètica exhumació. Previsiblement no passarà: 
els Franco esgotaran el termini i presentaran un 
recurs al Suprem demanant com a mesura cautelar 
que s’aturi el procediment. Tot i que s’havia 
apuntat que el govern podria forçar la màquina i 
actuar abans de la resolució del màxim tribunal per 
acabar la legislatura complint el primer compromís 
que va adquirir Pedro Sánchez a l’arribar a la 
presidència, ahir l’executiu va frenar i es va 
mostrar caut. Fonts de la Moncloa deien a l’ARA 
que “no hi ha intenció de forçar els terminis”. La 
ministra portaveu, Isabel Celaá, evitava aclarir si 
l’exhumació es farà efectiva abans de la fi del 
mandat, però considerava que l’executiu espanyol 
“ha complert” completant la part administrativa de 
la qüestió i deixant en mans de la justícia el 
desenllaç final. Tot i això, hi ha més moviments. 
D’una banda, Patrimonio Nacional ha insinuat a 
l’abadia del Valle de los Caídos que no li abonarà la 
subvenció anual de 340.000 euros si no presenta 
un “pressupost equilibrat, fonamentat i veraç”, 
una manera de collar la comunitat religiosa, que, a 
través del prior, s’oposa a l’exhumació del dictador. 
De l’altra, el govern central insistia aquesta 
setmana que el Vaticà li ha donat el vistiplau al 
trasllat perquè, en una carta, el secretari d’Estat 
del Vaticà va reconèixer que “l’autoritat civil” és 
qui “té la facultat” d’exhumar les restes de Franco. 
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L’Ajuntament de Barcelona va aprovar ahir atorgar 
tres Medalles d’Or al Mèrit Cultural. La primera és per 
a Anna Maleras, una figura clau en l’entrada a 
Barcelona de la dansa contemporània i en la formació 
de diverses generacions de ballarins. Maleras ha 
tingut, diu l’Ajuntament, un paper cabdal en la 
internacionalització de Barcelona com a centre 
mundial de la dansa. La segona també és per a un 
ballarí i coreògraf, Cesc Gelabert. El consistori el 
guardona per haver connectat Barcelona amb la 
modernitat en el món de la dansa. La tercera Medalla 
d’Or és per a Daniel Giralt-Miracle, figura cabdal en 
l’expansió del coneixement sobre el patrimoni artístic 
barceloní del segle XX gràcies a la tasca com a crític, 
comissari i director museístic. Li reconeixen, entre 
d’altres, els estudis sobre Gaudí i Dalí.

■ Medalla d’Or per a Anna Maleras, 
Cesc Gelabert i Daniel Giralt-Miracle

El director artístic del Centre d’Arts Escèniques de 
Terrassa (CAET), Pep Pla, deixa el càrrec després 
de 12 anys, tot i que encara s’ocuparà del pròxim 
Festival Terrassa Noves Tendències, que se 
celebrarà del 26 al 29 de setembre. Pla ha situat 
aquest festival com un referent a l’Estat dins de 
les noves dramatúrgies. L’actor i director ha 
acordat la seva sortida amb l’Ajuntament de 
Terrassa “per poder-se dedicar a altres projectes 
artístics personals i per afavorir el relleu”, segons 
un comunicat. L’Ajuntament de Terrassa obrirà un 
concurs públic per designar el seu substitut.

■ Pep Pla deixa la direcció artística 
del CAET i el Festival TNT
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