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CULTURA
ESPECTACLES

&

Vint anys
molt
negres a
Gijón

El ‘crooner’ actua
a Cap Roig amb la
seva ‘big band’
de 14 músics

Paul Anka
es fica el
públic a la
butxaca

La Setmana de
Novel·la Negra
consolida el seu
nombrós públic

Temporada
2006-2007

A dos mesos de
tancar la temporada

Mercat de les Flors

Teatre Nacional de Catalunya

Teatre Lliure

Gran Teatre del Liceu

TOTAL

Espectacles

71
4
7
3

85

Funcions

150
56
32
14

302

Espectadors

29.754
11.030
6.359
27.519
74.662

Mitj. d’ocupació

69,0%
69,4%
69,7%
86,7%
73,7%

Ladansaatrapaelteatre
Els índexs d’ocupació dels espectacles de dansa en els quatre teatres públics de
Barcelona se situen en el 73,68%, una xifra rècord que mostra la salut del sector

Marta Porter
BARCELONA

La dansa segueix guanyant
posicions en el marc de les
arts escèniques, sobretot a
Barcelona. Els quatre tea-
tres públics de la ciutat
–Liceu, Lliure, TNC i Mer-
cat de les Flors– han acon-
seguit aquesta temporada,
que encara no s’ha acabat,
la xifra rècord d’un 73,68
per cent d’ocupació mitjana
en els espectacles de dansa.
Una dada realment espec-
tacular que situa la fins ara

germana pobra de les arts
escèniques, la dansa, molt
per sobre a nivell d’ocupa-
ció del seu germà gran, el
teatre, que es belluga sobre
el 57%. Faltarà veure,
d’aquí a uns mesos, les
dades oficials d’ocupació i
espectadors que comptabi-
litza Adetca, però de mo-
ment aquestes xifres situen
on es troba el sector.

El cert, però, és que els
miracles no existeixen i
aquesta ascensió ha estat
ben dissenyada i executada
des de les institucions. “Si

el tancament de L’Espai va
ser un cop molt dur per a la
professió, la reestructura-
ció del Mercat de les Flors
com a Centre de les Arts del
Moviment ha tingut un im-
pacte més gran del que es-
peràvem”, reconeixia ahir
Berta Sureda, gerent de
l’Entitat Autònoma de Di-
fusió Cultural, entitat de-
pendent de la Generalitat
que ha estat la que ha im-
pulsat el pla estratègic de la
dansa, un pla que ha tripli-
cat el seu pressupost per a
la dansa en tres anys fins a

arribar als 4,5 milions
d’euros actualment.

La responsable de dansa
de Cultura, satisfeta de com
s’està desenvolupant el sec-
tor, va apuntar ahir que ara
convé “ajudar en la copro-
ducció perquè les compa-
nyies puguin girar les seves
obres per tot el territori”.
“El nostre pròxim repte
serà que els creadors no
marxin a l’estranger –va as-
segurar Sureda–, i intentar
que hi hagi feina aquí per a
tothom”.

Per la seva banda, Isabel

Castellet, coordinadora de
l’Associació de Companyies
de Dansa de Catalunya, va
transmetre “la gran satis-
facció” de les companyies
davant d’aquest èxit de pú-
blic. “Així es trenca el mite
que la dansa no té públic
–assegura–. Ara el que cal
és que això arribi a tot Ca-
talunya i que els teatres de
fora programin dansa amb
regularitat. Fins ara s’ha dit
que hi havia pocs diners i
un cert temor de la respos-
ta del públic. Crec que amb
aquestes dades d’ocupació

ja es pot començar a sem-
brar; primer espectacles
més fàcils d’entendre i a
poc a poc dansa més con-
temporània”. I suggereix: “I
per què no podem reposar
produccions catalanes? Es-
taria bé recuperar peces ja
clàssiques de les nostres
companyies i crear un re-
pertori català”.

En aquesta temporada,
que encara no s’ha acabat,
el Mercat ha programat 71
companyies que han fet un
total de 150 funcions, algu-
nes de les quals amb un

El coreògraf Cesc Gelabert, que aquesta temporada ha estrenat ‘Orion’, prepara una setmana de treball oberta als espectadors per a la temporada que ve ■ ARXIU ALBERT G.F.
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Els quatre
teatres ofereixen
un abonament
de dansa
conjunt per a 7
espectacles

1. Sara Baras estrena al
Liceu una nova i personal
versió de ‘Carmen’
■ JORGE ZAPATA / EFE
2. Marta Carrasco torna al
TNC amb ‘J’arrive...!’,
l’espectacle premiat en els
últims Max ■ M. ÀNGELS TORRES
3. Nacho Duato torna a
ballar a ‘Alas’, una aproximació
al film ‘El cielo sobre Berlín’
■ SUSANA VERA / REUTERS
4. ‘Inanna’, de Carolyn
Carlson, va tenir un 100%
d’ocupació ■ ANNA SOLÉ

Escena
d’avui
El maletí o la
importància...
Sala Petita TNC
Després de dirigir l’exitosa
El ventall de Lady Winder-
mere, d’Oscar Wilde, Josep
Maria Mestres ha encarat
la més wilderiana de les
peces del contudent Mark
Ravenhill (Unes polaroids
explícites), que malgrat els
subtils detalls humorístics
és un directe cop de puny
a l’estómac.
(FINS AL 19 DE JULIOL)

Marta
Monedero

Eva Perón
Teatre Lliure
Si avui encara podem veure
Les copi(s), la complicitat
del Grec amb el corrosiu
Copi continua demà amb
Evita Perón (1979), demoli-
dora farsa en què la icona
argentina fingeix un càncer
terminal per tocar el dos
amb els quartos de l’erari
públic. Marcial di Fonzo Bo
és el director i el protago-
nista transvestit.
(17 I 18 DE JULIOL)

Leonci i Lena
Sala Muntaner
Pep Pla i l’equip d’actrius
que l’any passat van prota-
gonitzar la seva particular
versió d’El mercader vene-
cià, aquest estiu marquen el
ritme d’una deliciosa i sar-
càstica reflexió sobre l’exis-
tència humana gràcies a
una irreverent i fresca co-
mèdia escrita en ple roman-
ticisme per Georg Büchner.
(FINS AL 5 D‘AGOST)

Ascenso y
caída de la...
Legazpi
A Mario Gas li ha costat
anys muntar l’òpera èpica
de Weill i Brecht. Se n’ha
sortit amb una cuidada pro-
ducció, traducció de Feliu
Formosa i la solvència del
seu equip habitual. Estrena
la nau de l’antic escorxador
de Legazpi, tutelada pel Te-
atro Español de Madrid.
(FINS AL 5 D’AGOST)

Viatge a
Califòrnia
Versus Teatre
La Torna del Grec demos-
tra un any més que hi ha
vida més enllà del festival
d’estiu: el viatge californià
de Toni Cabré que aborda
la corrupció d’estar per
casa, aquesta de cada dia
que no surt als mitjans de
comunicació però que
tots coneixem, n’és un
bon exemple.
(FINS AL 22 DE JULIOL)

Fairy (contes
de fades)
Nau Ivanow
¿Tenen vigència els contes
tradicionals al segle XXI?
¿La canalla d’avui els pot
entendre? Carme Portaceli,
creadora i directora artísti-
ca de l’estimulant Factoria
Escènica Internacional, els
ha pres com a punt de par-
tida d’un espectacle gens
innocent que posa en relleu
l’autèntic sentit dels contes.
(FINS AL 23 DE JULIOL)

100% d’ocupació, cas de l’es-
pectacle Inanna de Carolyn
Carlson, Arena d’Israel Gal-
ván i Spiegel de Wim Vande-
keybus. També ha aconse-
guit un 100% d’ocupació l’es-
pectacle Körper, de Sasha
Waltz, que s’ha pogut veure
al Teatre Lliure.

Abonament conjunt
Ara, per tercer any, aquests
quatre teatres uneixen es-
forços i presenten l’abona-
ment conjunt de dansa per
a la temporada 2007-2008.

L’abonament permet es-
collir 7 espectacles d’entre
els 13 que ofereixen: 1 del
Liceu, 2 del TNC, 3 del Mer-
cat de les Flors i 1 del Lliu-
re, a 140 euros, cosa que su-
posa un estalvi del 30% res-
pecte al preu de taquilla.

El Mercat ofereix cinc es-
pectacles per escollir: Zero
degrees, un duo interpretat
pels dos grans coreògrafs
Akram Khan i Sidi Larbi;
Alas, l’última producció de
la Compañía Nacional de
Danza, amb Nacho Duato
en escena; i tres coproduc-
cions: ...De San Vito, amb la

Cia. Raravis; L’home, la
dona i l’altra dona, de
Senza Tempo; i Souvenir,
de la bailaora Belén Maya.

El Teatre Lliure s’endin-
sa en els coreògrafs inter-
nacionals de la mà del Ba-
llet Reial de Flandes, que
presenta Impressing the
Czar, del coreògraf William
Forsythe amb 40 ballarins
en escena, i la Needcom-
pany amb The Lobster
Shop del belga Jan Lau-
wers; a més d’obrir les
seves portes als especta-
dors en el procés de treball
de Cesc Gelabert.

El Liceu aposta també
pel flamenc, amb l’estrena
mundial d’una Carmen de
Sara Baras, i amb una lle-
genda de la coreografia,
John Neumeier, que porta
Tod in Venedig (Mort a Ve-
nècia).

Finalment, el Teatre Na-
cional de Catalunya propo-
sa escollir entre tres pro-
duccions pròpies i un grup
convidat. Aquest és el Ballet
Preljocaj, una de les compa-
nyies contemporànies més
importants de França, que

presenta Les 4 saisons,
amb música de Vivaldi. Pel
que fa a les produccions
pròpies, el TNC reposa el
muntatge guanyador del
Max al millor espectacle de
dansa, J’arrive...!, amb el
qual Marta Carrasco acaba-
va la seva residència al
TNC. Qui ja l’hagi vist, es
pot decantar per Mascletà,
una nova producció a tres
bandes entre les coreògra-
fes Sofia Asencio, Roser
Montlló Guberna i Teresa
Nieto, coordinades per Sol
Picó, que donen la seva
visió de l’home del segle
XXI”, segons va explicar
Afred Fort, administrador
general del TNC. I final-
ment, No pesa el corazón
de los veloces, d’Erre que
Erre Danza, un treball que
analitza l’enamorament i el
desamor.
Si l’any passat els abona-
ments de dansa només es
venien en els quatre teatres
associats, enguany s’hi afe-
geixen les taquilles del
Palau de la Virreina –a la
Rambla–, que estaran ober-
tes tot l’agost. ■
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