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ToniMirabuscaels límits

La companyia Nats Nus Dansa estrena al Mercat de les Flors
el seu últim espectacle, ‘Límit’, en el qual integra dansa i vídeo

Marta Porter
BARCELONA

El límit entès com a coacció,
prohibició o prejudici, el
límit com a marc d’un espai
físic, el límits interiors com
la por, la inseguretat, la ti-
midesa o el sentit del deure,
el límit social, educatiu, ètic
i moral, els límits creatius i
culturals, els límits del cos.
Tots vivim en funció d’uns
límits il·limitats. Traspas-
sar-los o no depèn de cadas-
cú de nosaltres.

Aquesta és la reflexió que
proposa el coreògraf Toni
Mira i la seva companyia
Nats Nus Dansa a Límit,
que demà estrena al Mercat
de les Flors, on es podrà
veure fins diumenge.

“Potser els meus estudis
d’arquitectura han influït
en el fet que en tots els es-
pectacles que he fet hi hagi
el concepte de límit d’una
manera o altra, o sigui que
finalment he decidit abor-

dar aquest tema d’una ma-
nera directa”, explica Toni
Mira sobre la gènesi de
l’obra. Amb tot, assegura
que en cap cas no pretén
donar respostes, “però sí
suggerir preguntes perquè
cada espectador faci la seva
pròpia lectura”, afirma.

Després del seu últim es-
pectacle, ara fa dos anys, el
solo titulat Loft, Mira recu-
pera cinc ballarins de la
companyia, amb ell ballant
el pròleg i l’epíleg, i ofereix
un muntatge expressament
fragmentat en què les peces
corals s’encadenen a cinc
solos, improvisacions sorgi-
des de la música de Krishoo
Monthieux escrita especial-
ment per a l’espectacle.

“És el meu espectacle
més abstracte, intento que
sigui suggeridor i poètic,
com un viatge de sensaci-
ons”. I, com a la resta dels
seus anteriors muntatges,
el vídeo apareix com a com-
pany de viatge, imatges cre-

ades a partir dels movi-
ments dels mateixos balla-
rins per potenciar-ne la pre-
sència i imatges que si bé no
tenen sentit per elles matei-
xes sí que descriuen possi-
bles límits físics o mentals.

Millors condicions
Després de vint anys de pro-
fessió, Toni Mira assegura
que aquest és el primer es-
pectacle que ha pogut fer
“en condicions” gràcies a la
nova política cultural enge-
gada per la Generalitat per
potenciar la dansa a través
d’un augment significatiu
de les subvencions i dels
programes de residències. I
és que Nats Nus és una de
les companyies residents.
Concretament a Sant
Cugat, ofereixen un progra-
ma de Dansa a les Escoles
en què els mateixos balla-
rins de la companyia fan
classes als alumnes i des-
prés els fan participar de
forma activa en un especta-

cle. El coreògraf també va
aplaudir el nomenament de
Francesc Casadesús com a
director del Mercat de les
Flors i la iniciativa instituci-
onal de destinar aquest
espai a la dansa. “Després
de vint anys, ara podem co-
mençar a treballar amb les
eines adequades i sense que
ens tallin les ales –opina re-
ferint-se al conjunt de com-
panyies de dansa catala-
nes–. Al llarg d’aquest
temps nosaltres hem anat
creixent i hem posat els re-
cursos humans, moltes ve-
gades per tossuderia, per
poder sobreviure. Ara són
les institucions, els promo-
tors, els gestors i els mitjans
de comunicació els qui han
de créixer fins a aconseguir
que la dansa sigui un art
normalitzat dins el món de
la cultura”, acaba.

Festa de la castanyada
Demà, coincidint amb el dia
de l’estrena de Nats Nus, el
Mercat de les Flors celebra-
rà també, en acabar l’espec-
tacle, els seus 25 anys
d’existència amb una festa
de la castanyada. Casades-
ús va explicar que “malgrat
que serà una trobada molt
senzilla”, hi ha convidat tots
els directors i treballadors,
des d’artistes a tècnics, que
al llarg d’aquest quart de
segle han fet possible aquest
espai.Els ballarins juguen amb les seves pròpies imatges ■ NATS NUS




