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El Pla d’Impuls de la Dansa
està responent a les expec-
tatives. L’actual directora
del Mercat de les Flors, Àn-
gels Margarit, recordava
ahir que el 1986 hi va ha-
ver una producció que va
girar per una desena de
poblacions. I que sembla-
va irrepetible. Ahir es va
presentar la primera pro-
ducció (valorada en mig
milió d’euros aproximada-
ment) Many + Estol que
farà una gira per dinou
municipis. L’estrena és
avui al Mercat de les Flors,
on se’n faran quatre ses-
sions.

Els divuit municipis im-
plicats van participar, amb
el Mercat i l’Associació de
Professionals de la Dansa
en la tria dels projectes.
Van resultar premiats
Roser López Espinosa (Es-
tol) i Thomas Noone (Ma-
ny). La coreògrafa
insisteix en la seva voluntat
d’imitar el funcionament
de les aus migratòries, que
només aconsegueixen arri-
bar a la seva destinació si
s’ajuden. Per la seva banda,
Noone repesca una música

de Phil Sheppherd (“a vega-
des pot expressar millor
que el que volem dir els co-
reògrafs”) i construeix una
coreografia nova. Les dues
parts mostren una dansa

contemporània diversa,
que es complementa, cele-
bra López Espinosa.

És una producció de
gran format amb vuit balla-
rins (seleccionats també a

través d’un càsting) i que
ajuda a demostrar la versa-
tilitat dels ballarins, que ex-
ecuten dues peces d’estils
ben diferents. Molts dels
teatres que s’hi han sumat
fan algunes incursions en
la dansa, però molt pun-
tualment. No tenien opor-
tunitat de presentar peces
de gran format. Ara ho fa-
ran amb un cost de 6.000
euros. Cada actuació inclou
també alguna actuació per
apropar la dansa al públic,
que decidirà el mateix equi-
pament. Hi ha teatres que
s’estrenen amb aquesta pe-
ça de gran format. Només
un exemple de la importàn-
cia d’aquesta gira: Foot-
ball, de Cesc Gelabert (que
va fer temporada al TNC),
va aconseguir atraure no-
més una desena d’actua-
cions per Catalunya. ■

La dansa que vola
La primera producció del Pla d’Impuls a la Dansa farà
una gira per dinou municipis de tota Catalunya
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Un instant de l’assaig del programa doble ‘Lestol’ i
‘Many’, que s’estrena avui al Mercat de les Flors ■ A. MAUVE

A ‘Many‘ i ‘L’estol’
hi actuen vuit
ballarins i la gira
inclou accions per
despertar nou
públic

Sasha Waltz, una de les
coreògrafes més interes-
sants del panorama inter-
nacional actual, torna al
TNC amb el seu darrer tre-
ball, Kreatur, una obra
per a catorze ballarins que
analitza la relació entre
poder i manca de poder,
domini i feblesa, llibertat i
control, comunitat i aïlla-
ment. Es tracta d’una pro-
ducció en què totes les for-
mes d’art s’ajunten amb el
protagonisme especial del
vestuari: “Els espais els
creen els vestits, que estan

fets de materials dife-
rents, com ara metall i
plàstic; són gairebé una es-
cultura”, comentava ahir
Waltz. Durant onze anys
la coreògrafa alemanya ha
fet òperes, i ara volia tor-

nar als orígens, i per això
ha treballat directament
amb els compositors, que
han creat la partitura elec-
trònica a mesura que ella
forjava la coreografia.

Kreatur reflexiona so-

bre la vulnerabilitat de
l’ésser humà, “és una obra
sobre el poder, la por dins
del grup, com l’individu
gestiona aquesta por,
l’opressió, i quines són les
vies de sortida”, reflexiona
Waltz. El llenguatge cor-
poral que anima aquesta
obra que denuncia “la res-
tricció de les llibertats de-
mocràtiques i l’augment
del terrorisme” està inspi-
rat en una visita que la co-
reògrafa va fer a una presó
de l’antiga RDA. Al seu
torn, el director del TNC,
Xavier Albertí, va decla-
rar-se “preocupat” per la
situació que viu el teatre:
“Tenim els comptes inter-
vinguts i això ens dificulta
molt la feina; no podem
deixar de lamentar el que
està passant.” ■

Poder, opressió, por
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El TNC presenta
‘Kreatur’, la darrera
coreografia de
Sasha Waltz

Una imatge de ‘Kreatur’, estrenada al Radialsystem, Berlín,
el 9 de juny del 2017 ■ LUNA ZSCHARNT

Vint-i-una galeries de Bar-
celona i dues de l’Hospita-
let participen aquest any
en la tercera edició del
Barcelona Gallery Wee-
kend (BGW), que arrenca
aquesta tarda i que s’allar-
garà fins diumenge al mig-
dia. Es podrà veure, a més,
de manera gratuïta, art
contemporani a dojo, en
un esdeveniment que
l’any passat va reunir unes
50.000 persones i que pre-
tén impulsar la visita a ga-
leries al públic general.

Entre la cinquantena
d’artistes representats al
BGW, destaquen Jordi Co-
lomer (ADN), Alberto Pe-
ral (Ana Mas Projects),
Martha Rosler (Àngels
Barcelona), Albert Gusi
(Balaguer), Michael Joo
(Carles Taché), Julião Sar-
mento (Joan Prats), Este-
ban Vicente (Marc Domè-
nech), Stephan Balkenhol

(Senda), J. Fín (Dalmau) i
Richard Wentworth (No-
gueras Blanchard).

Un dels plats forts del
certamen, organitzat per
l’associació de galeries Art
Barcelona, és el programa
Composicions, que cada
any ofereix intervencions
artístiques en llocs singu-
lars de Barcelona i l’Hospi-
talet. Enguany, les mos-
tres tindran lloc en quatre
espais al subsòl: sota la
cascada del parc de la Ciu-
tadella (Lois Patiño), al re-
fugi 307 del Raval (Patri-
cia Dauder), Diputació, 7
(Pep Vidal) i al carrer Sal-
vadors, 16 de l’Hospitalet
(Martín Vitaliti). Joana
Hurtado ha comissariat la
mostra D’esquena a la ga-
leria, en una aula de l’anti-
ga escola Massana, que
mostra objectes de les col-
leccions de 13 galeristes.

Susanna Corchia, di-
rectora d’aquesta edició,
ha explicat que en els pro-
pers anys el BGW es po-
dria estendre pel territori.
Podeu consultar la progra-
mació del BGW a
www.barcelonagallery-
weekend.com. ■

De galeries,
el cap de
setmana
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La 3a edició del
Barcelona Gallery
Weekend arrenca
aquesta tarda

Escultura de Stephan Balkenhol, obra que es pot veure a la
galeria Senda de Barcelona ■ CORTESIA GALERIA SENDA


