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DANSA I PRESENTACIÓ

Toni Mira obre la programació de L'Espai amb el suggestiu solo 'Loft'

El ballarí va estrenar la coreografia en I'última edició del festival de Sitges

NÚRIA MARTORELL / BARCELONA

Toni Mira serà l'encarregat d'obrir dimarts que ve la programació de L'Espai de Dansa i Música de la
Generalitat amb el seu últim espectade, Loft, un suggestiu solo produït per la seva companyia, Nats Nus
Dama, i el Festival de Sitges de Teatre, que en va acollir I'estrena el juny passat. En total i fins al febrer,
la sala que programa la Generalitat acollirà un total de sis obres. Nats Nus agafarà el relleu de Nats
Nens, formació que el mateix Mira va crear el 1997 per cobrir el buit que hi havia al voltant de la dama
contemporània infantil.

Loft és el primer solo de Mira, una cuidada i intimista coreografia que utilitza per reflexionar sobre la
soledat de l'individu. Després d'ell, arribarà el tom de la companyia lliacan, que a partir del dia 22
representarà Donde habito, un muntatge en que quatre ballarins, una cantaora, un músic de Guinea i un
txalapartari basc creen un espai on la realitat es barreja amb els somnis. El director i coreògraf Álvaro
de la Peña reuneix per atzar els components de la seva companyia per qüestionar els límits de la
realitat.

A continuació, la companyia de Mar Gómez estrenarà el dia 29 La Matanja de Tezas i recuperarà La
Casa de l'Est (Divin Marquís) el 5 de febrer. En el primer espectacle, la ballarina ironitza sobre la mort a
través d'una història de difunts envernissada amb tocs còmics. En el segon, retrata una família
acomodada nord-americana del segle XX que s'entesta a defensar uns codis obsolets.

L'Espai acollirà del 31 de gener al 14 de febrer Som de somnis, de Búbulus Menuts, un muntatge sobre
la fantasia i l'humor protagonitzat per una noia que es va trobant amb tota mena de personatges màgics.
La mateixa companyia oferirà entre el 12 i el15 de febrer ITEM-el fred no es neteja, una obra en què
quatre intèrprets ballen enèrgicament per acostar-se a un dels temes més recurrents: la soledat. 

ARXIU / Toni Mira balla la seva última coreografia, Loft, al festival de Sitges.
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