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A ‘Sicko’, el
cineasta fa un
diagnòstic tan
sensacionalista
com efectiu

El nou
film del
Dr. Moore

Ladansa
revifa

El ple de Cesc Gelabert al Lliure i els
bons resultats del Mercat de les Flors
fan pensar en l’inici d’una nova edat d’or

Andreu Gomila
BARCELONA

La dansa catalana, amb
totes lesseves lluites ireivin-
dicacions –preparen un ma-
nifest per d’aquí a poc–, po-
dria estar vivint l’inici d’una
nova edat d’or. Si es conside-
ra el final de la dècada dels
80 i primers dels 90 com
l’època de més creativitat
que ha viscut mai aquesta
disciplina a Catalunya, amb
el ple de la companyia Gela-
bert-Azzopardi al Teatre
Lliuredel16al26d’abril iels
bons resultats d’ocupació
del Mercat de les Flors, amb
molts caps de setmana que
superen el 80%, podríem
afirmar rotundament que la
dansarevifa,almenyssipar-
lemdepúblic.Unaaltracosa
és analitzar la tasca que
porta a terme l’Institut del
Teatre –criticada per molts
professionals–, l’efectivitat
del programa de residències
de la Generalitat o que el
TNC fes fora l’any passat la
seva coreògrafa resident,
Sol Picó. Això, però, són
coses polítiques.

El cert és que la mateixa
Sol Picó, Mal Pelo, Metros i
molts altres volten per tot el
món amb èxit. El Sense
fi/Conquassabit de Cesc
Gelabert acaba d’estrenar-
se a Itàlia, i viatjarà aviat a
Bolívia, Washington, Edim-
burg i Alemanya. Les pro-
gramacions de dansa, a
més, s’estenen per tot el ter-
ritori i, fora de Barcelona,
amb el Mercat com a epi-

centre, no és difícil veure’n a
Terrassa, Sabadell, Mataró,
Girona, Vic o Sant Cugat. El
Festival Grec prepara un
bon repertori per a aquest
estiu. Un dels que hi estrena-
ran espectacle és Raravis, la
companyia d’Andrés Cor-
chero. El coreògraf i ballarí
amb residència a Sabadell
constata aquest bon mo-
ment, encara que creu que
potser no ha arribat l’hora

sident, com passa al Lliure
amb la Gelabert-Azzopardi.

L’única de les consulta-
des que estaria d’acord amb
el naixement d’una compa-
nyia nacional és Sol Picó.
“No estaria malament; es-
taria bé que la gent pogués
viure de la dansa, ja que les
companyies privades no
podem tenir ballarins en
nòmina i la vida dels intèr-
prets és molt dura”, assegu-

ra. Ella, que estrenarà l’any
que ve al TNC El ball, una
adaptació del conte d’Irène
Némirovsky, pensa que sí,
que cada cop hi ha més gent
que s’acosta a la dansa, que
li està perdent la por. “No
vivim una bona ratxa a ni-
vell de decisions polítiques
però sí a nivell creatiu”, afe-
geix.

Exili dels joves
Toni Mira, de la companyia
Nats Nus, remarca que el
món de la dansa viu avui dia
una gran contradicció. Per
una banda, “hi ha molt de
públic que té ganes de veure
dansa”. I, per contra, “hi ha
molts joves que han de mar-
xar fora per treballar i molts
creadors que no tenen es-
pais on explicar-se”. Mira,
no obstant, no creu que
sigui necessària una compa-
nyia nacional. “Catalunya
és un jardí florit, que ha flo-
rit des de dins, amb bons co-
reògrafs i bons ballarins.
Aleshores, per què hi hem
de plantar un arbre al mig
que es carregaria les flors?”,
es pregunta.

Cesc Casadesús, director
del Mercat de les Flors, tam-
bé és contrari a la compa-
nyia nacional, que conside-
ra “un model del segle XIX”.
Segons ell, cal potenciar
“aquest corrent de llibertat”
que viuen les arts del movi-
ment a casa nostra, on pocs
coincideixen a l’hora de de-
finir què és la dansa, però
saben que el públic vol que li
estimulin la imaginació. ■

Sol Picó estrenarà
la temporada que
ve ‘El ball’, a partir
d’un conte d’Irène
Némirovsky, al TNC
■ JORDI GARCIA

“Hi ha molta
gent que no ens
coneix i caldria
que el públic
sabés què hi ha”,
diu A. Corchero

“Noestaria
malamentquehi
haguésuna
companyia
nacional”,afirma
SolPicó

Cesc Gelabert ballant ‘Sense fi’, la peça que ha omplert el Teatre Lliure del 16 al 26 d’abril ■ J. LOSADA

de reivindicar una compa-
nyia nacional, com es recla-
ma des de certs sectors. “Hi
ha moltíssim públic que no
ens coneix, a cap de nosal-
tres, i primer hauríem de
fer possible que això no fos
així. De cara a l’exterior se-
ria bo, ens faria més visi-
bles. Però no ens fa cap
falta”, diu. Ell preferiria que
els teatres públics, tots, tin-
guessin una companyia re-


