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● Q-Ars Teatre i Rafel
Duran han partit de la mi-
tologia grega recreada en
Les suplicants d’Esquil
per recrear en l’escena tea-
tral, a partir d’avui i fins al
14 de juny, la violència
masclista que ha perdurat
al llarg dels segles. Amb
aquesta premissa i les da-
des sobre la violència que
en diverses formes arriba a
una de cada tres dones al
món, Anna Güell, Mercè

Anglès (Q-Ars) i Mar Ull-
demolins posen en escena
a la Muntaner un especta-
cle que segueix la línia
d’investigació de Q-Ars
sobre el paper i les discri-
minacions femenines.

En la dramatúrgia d’He-
lena Tornero apareixen les
tres actrius recreant parau-
les d’Hipermestra, Danae i
Procne, que evoquen el
drama de 50 dones que fu-
gen a Grècia per evitar ca-
sar-se amb uns cosins que

no estimen. Al cap dels
anys, es consuma l’ame-
naça i totes, menys Hiper-
mestra, maten els marits
amb una daga. El nucli de
Les suplicants, segons Du-
ran, parla de temes que són
a les planes dels diaris com
l’emigració, la por i la vio-
lència masclista. Amnistia
Internacional dóna suport
al muntatge amb una ex-
posició. La recaptació del
3 de juny serà per a aquesta
ONG.

Q-Ars parteix de la mitologia grega
per recrear la violència masclista

EFE

L’any passat, el Mercat de
les Flors va acordar amb el
Tantarantana (que ja havia
arrencat una especialitza-
ció en teatre físic i dansa)
traslladar les provatures
coreogràfiques a un esce-
nari convencional. En la
primera edició, el laborato-
ri es va fer darrere l’escena-
ri de la Maria Aurèlia Cap-
many, d’aquí va sorgir el
nom: Backstage (BCSTX).

En la tercera edició, s’ha
optat per una decisió salo-
mònica: fer una programa-
ció doble. Avui comença
la temporada, amb Ester
Forment i la companyia de
dansa Entremans, al Tan-
tarantana, on hi haurà vuit
coreografies de dansa (so-
vint en sessions dobles), i a

partir del 26 de maig, es
programa al Mercat un in-
tensiu de circ fins al 31 del
mateix mes.

Pel director artístic del
Mercat la importància del
cicle és sumar iniciatives.
Julio Álvarez, director ar-
tístic de Tantarantana, co-
incideix en aquesta apre-
ciació. Tots dos teatres
busquen creadors que vul-
guin mostrar treballs en
procés en les seves xarxes
respectives. El Tantaranta-
na fa recerca per la Red de
Teatros Alternativos, fent
vàlides les recomanacions
de sales que programen
dansa habitualment; men-
tre que el Mercat busca
propostes en festivals
(com el de Canàries) on és

convidat per fer de jurat.
Un cop feta una primera
tria, es tanca el cartell pro-
gramant de manera orde-
nada al Mercat i al Tanta-
rantana. Enguany, el
BCSTX alterna provatures
catalanes amb altres d’in-
ternacionals d’una escola
d’Amsterdam o del centre
de producció de Rui Horta,
a Portugal. Fura, una artis-
ta de circ catalana especia-
lista en la tècnica de tela
agraïa ahir l’oportunitat
que té de provar exercicis
de pocs minuts, sense ne-
cessitat de bastir-los amb
una dramatúrgia, davant
del públic. També hi haurà
provatures d’Ignasi Gil
(Perxa) o del grup Deados
(El paseo).

El «BCSTX» experimenta amb
circ al Mercat de les Flors i
amb dansa al Tantarantana
El cicle dóna pas a nous valors en l’art del moviment

Una imatge de Ven, creació d’Alexis Fernández i Caterina Varela, al Tantarantana./ V. RIVERA

● Des que Francesc Casadesús governa
el Mercat de les Flors com a centre de les
arts del moviment, s’ha impulsat l’opor-
tunitat de l’experimentació i l’ocasió a de-

JORDI BORDES / Barcelona butar professionalment a través del cicle
BCSTX. L’any passat el cartell es va tras-
lladar al Tantarantana. Enguany, s’aposta
per la dansa més dinàmica al carrer de les
Flors i pel nou circ al Mercat de les Flors.

● No tot era frivolitat en la
movida: ho va deixar escrit
Antonio Vega en les seves
odes a les il·lusions perdu-
des, primer amb Nacha
Pop, després en una labe-
ríntica carrera en solitari
marcada per l’autodes-
trucció conscient. Ahir va
morir, als 51 anys, per una
malaltia pulmonar.

En els últims mesos,
Antonio Vega havia tornat
a estar d’actualitat, per la
inesperada reunió de Na-
cha Pop (2007-2008) i,
d’una manera més anecdò-
tica, per la recent sèrie te-
levisiva titulada com la se-
va cançó més coneguda,
La chica de ayer, inclosa
ja en el primer disc de Na-
cha Pop, el grup que va
formar el 1978 amb el seu
cosí Nacho i que va deixar
com a llegat mitja dotzena
d’àlbums i un bon grapat
de cançons memorables,
moltes de les quals signa-
des per Antonio en la seva
civilitzada lluita de talents
amb Nacho. Temes com
ara Una décima de segun-
do o Lucha de gigantes
mereixen un capítol molt
destacat en la història del

rock espanyol de tots els
temps.

La seva coneguda ad-
dicció a l’heroïna no va
impedir que Antonio con-
tinués endavant, amb for-
ça dignitat, una carrera en
solitari iniciada amb el bri-
llant No me iré mañana
(1991) –que incloïa, entre
altres encerts, Se dejaba
llevar por ti– i continuada
d’una manera més irregu-
lar amb Océano de sol

(1994), Anatomía de una
ola (1998), De un lugar
perdido (2001) i 3000 no-
ches con Marga (2005), un
disc que tenia com a rere-
fons la mort de la seva
companya sentimental.

Amb la mort d’Antonio
desapareix un gran refe-
rent generacional, que se
suma a les baixes precipi-
tades d’Eduardo Benaven-
te, Poch, Carlos Berlanga i
Enrique Urquijo.

XAVIER CASTILLÓN / Madrid

Mor Antonio Vega, gran poeta de
les il·lusions perdudes

Antonio Vega, el març del 2007 a La Mirona de Salt. / X.C.


