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Mar Gómez i Ignasi Gil
CARLOS MARSELLÉS

Més sales
disponiblesper a

residències

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

ElMercat de les Flors no alterarà
la temporada en curs a causa de
les retallades econòmiques, però
sí que es planteja fer un canvi ra-
dical en la seva futura línia de pro-
gramació. A punt de firmar el nou
contracte programa 2012-2015, el
director de la casa de la dansa bar-
celonina, Francesc Casadesús, és
conscient de la necessitat de rein-
ventar-se per no perdre coherèn-
cia, ja que la importància de les

retallades és tan gran que no dei-
xa opció per mantenir la línia ac-
tual aplicant mesures d’estalvi. El
més probable és que s’opti per do-
nar residències i donar suport a
artistes locals, i disminueixi el
nombre de companyies i artistes
internacionals.
“Encara estempendents que el

ministeri ens comuniqui la seva
dotació, però és segur que la nos-

tra prioritat serà el tronc del nos-
tre projecte, que és el suport al ta-
lent local i la visibilitat de la dan-
sa per a la creació de públics i la
tasca educativa”, va apuntar el di-
rector del Mercat. “No ens ser-
veix dir que amb menys farem
més; canviarem el projecte, fa-
rem coses diferents que siguin fi-
dels a l’essència del que ens inte-
ressa fer. I mentre hi hagi projec-
tes com el de Mar Gómez, tira-
rem endavant, perquè el públic
ha demostrat que reacciona molt
bé. El cicle de dansa i circ ha pen-

jat el cartell d’entrades esgotades
aquest Nadal”.
Efectivament, la Cia Mar Gó-

mez ocupa aquest cap de setma-
na i el que ve (del 13 al 15 i del 18
al 22 de gener) la sala principal
delMercat ambPerdiendo el tiem-
po, una aventura experimental
de la mateixa Mar Gómez, la co-
reògrafa de l’humor, amb l’acrò-
bata Ignasi Gil que combina dan-
sa, teatre i circ, i es planteja, sen-
se fil dramatúrgic, el deambular
de dos éssers en un espai sense
temps. Es tracta potser de la peça

més poètica i surrealista de la ba-
llarina valenciana, que diu que es
juga la vida a la roda alemanya
circense, mentre Gil s’entrega a
la dansa sense gairebé propo-
sar-s’ho.
“Lameva intenció no és barre-

jar llenguatges, només fer alguna
cosa amb l’Ignasi, que resulta
que és acròbata, però podria ha-
ver estat cantant”, explica Gó-
mez. “El vaig conèixer fent Llits
[de Lluís Danés] fa un parell
d’anys. Fèiembromes entre bam-
bolines. ‘Què et sembla això?’, em

deia. ‘I això? ‘Molt guai, guar-
da-t’ho’, li contestava jo. I al final
he tingut temps per dedicar-me a
investigar amb ell”.
Vint-i-quatre rellotges i 40

manetes configuren l’escenogra-
fia per a aquests 60minuts d’hu-
mor –sovint absurd– i reflexió
sobre el temps últim, “que per a
nosaltres és tot el contrari al del
màxim rendiment que exigeix la
societat”, apunta Gil. La peça,
una coproducció del Mercat i el
CAER de Reus, té bolos contrac-
tats fins al febrer del 2013. “Ens
collen força amb els pressupos-
tos però ja tenim un màster en
dificultats”, fa broma Mar Gó-
mez. El fet de tractar-se d’un es-
pectacle que sense ser per a
nens va dirigit a tots els públics
hi ajuda.
“De públic no ens en falta per a

aquestes creacions”, confirmaCa-
sadesús. “I el més important és
que són projectes amb una vida
futura, que no moren aquí”.c

]Havent perdut pràctica-
ment el 50% dels ajuts de
la Generalitat en els úl-
tims tres anys, la subven-
ció del Ministeri de Cultu-
ra –890.000 euros l’any
passat– és clau, ja que
representa un terç del
pressupost del Mercat.
De la retallada depèn que
el Mercat pugui estendre
les seves residències a
artistes de tota la Penínsu-
la o es concentri en els
del territori català. El
Mercat, que disposa de
més sales de no exhibició
–la Pina Bausch, el Gra-
ner...– està preparat per
participar en el procés de
creació dels projectes i no
limitar-se a l’exhibició i
producció, la qual cosa
obre portes a artistes a
l’estranger.

ElMercatde lesFlors fa fronta les
retalladesapostantpel talent local
MarGómez desembarca dues setmanes amb un espectacle de dansa i circ


