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El Mercat se cita amb la dansa internacional de primer nivell 

JORDI SUBIRANA

El Mercat de les Flors apostarà la temporada 2004-2005 "per la dansa internacional i per muntatges
dels creadors locals més arriscats", explica Andreu Morte, director del teatre municipal barceloní.
Fins al juny del 2005, l'espai programarà 30 propostes entre les quals també hi ha música i cine
experimental. A més, el Mercat recupera una de les seves sales, la Maria Aurèlia Capmany, després
que hagi estat tancada durant un any per obres.

Entre les companyies estrangeres de dansa que visitaran el Mercat destaquen Wim Wandekeybus,
Rosas, Ballet de Marseille- Frédéric Flamand i Meg Stuart, "noms de primer nivell", segons Morte, als
quals s'han d'afegir els grups de teatre Forced Entertainment (Gran Bretanya), Teatrino Clandestino
(Itàlia), La Candelaria (Colòmbia) i un espectacle lliure, molt cinematogràfic, al voltant de Les criades, de
Jean Genet, en què no falten referències a altres de les seves obres i personatges. Leservedijeangenet,
títol de la peça dirigida pel mateix Morte, obrirà demà el curs del Mercat.

Aquesta línia aparentment de caràcter més tradicional contrasta amb alguns dels treballs d'artistes
barcelonins undergrounds i minoritaris que, segons Morte, "proposen noves formes d'entendre les
arts escèniques", ja sigui pel contingut o per l'ús de nous llenguatges i la ruptura amb l'espai clàssic.
En aquesta categoria figuren les performances del ballarí Sergi Faustino, el teatre multimèdia d'Álvaro
Uña, les accions iconoclastes de Juan Navarro i la dansa contemporània de Carmelo Salazar.

L'oferta del Mercat es completa amb la segona edició del Festival de Cinema Gai i Lèsbic, les pel-
lícules produïdes per l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, les mostres d'art
multimèdia ArtFutura i Resfest, l'habitual Marató de l'Espectacle i les actuacions electròniques del
col.lectiu Pocket.

La temporada comença amb la mirada posada en un necessari augment de l'assistència de públic, cosa
difícil amb una oferta tan eclèctica i experimental, després de dos anys amb xifres molt discretes.
Possiblement, el teatre tindrà en un futur una reorientació i una potenciació pressupostària. El model
que s'aplicarà dependrà del resultat del debat que s'ha iniciat entre les administracions per redefinir les
infraestructures teatrals, públiques i privades, de Barcelona.
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