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El Mercat s’obre al joc
3‘Indisciplines’ reuneix 7 breus trobades d’artistes de diferents àrees

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

I
saki Lacuesta i Cesc Gelabert van 
creuar els seus camins per pri-
mera vegada amb motiu de la fi-
ra del llibre de Frankfurt del 

2007 dedicada a la cultura catalana. 
Llavors el cineasta de Girona, dins 
del seu projecte El gest de l’artista, va 
encarregar al coreògraf que ballés 
inspirat en un dels gols de Ronald-
inho que van deixar el Camp Nou bo-
cabadat. Cinc anys després, Lacuesta 
i Gelabert presenten aquest cap de 
setmana al Mercat de les Flors de 
Barcelona la seva segona col·labora-
ció dins del projecte Indisciplines, que 
serveix per obrir la temporada al 
centre de la dansa i de les arts del mo-
viment i també per celebrar el 10è 
aniversari del Ramon Llull, l’altre 
promotor de l’experiment.
 La idea d’Indisciplines és buscar 
la complicitat, el joc, entre artistes 
d’àmbits tan diferents com la dan-
sa, el circ, la poesia, la música i el ci-
ne. En total seran set breus càpsu-
les, des d’avui fins diumenge, distri-
buïdes en tres itineraris, de quatre 
càpsules cada un, per tots els espais 
i els racons del Mercat. L’espectador 
de cada funció n’haurà d’escollir un 
dels tres.

EVOCACIÓ DE LLEGENDES / Lacuesta i Ge-
labert dirigeixen Tranç, una de les 
dues peces que es podran veure en 
els tres itineraris. Està plantejada 
com una evocació de ballarins lle-
gendaris: Carmen Amaya, Vicente 
Escudero, Joan Magriñá, La Maña, 
Rosita Mauri i Tórtora Valencia. «Tot 
el que fem surt del passat», afirma 

Gelabert, un dels intèrprets amb Ro-
ser López Espinosa i Lorena Nogal.
En un recorregut de 35 minuts no hi 
faltaran ràfegues de col·legues (Mar-
ta Carrasco, Andrés Corchero, Àn-
gels Margarit, Maria Muñoz, Thomas 
Noone i Sol Picó). Lacuesta és el res-
ponsable d’unes projeccions en me-
tacrilats transparents que actuaran 
com a grans finestres a l’escenogra-
fia. Ballarins de la companyia de 
l’Institut del Teatre i de l’escola de 
dansa Oriol Martorell participen en 
un dels dos projectes troncals d’In-
disciplines.

 Tranç serà l’únic en què l’espec-
tador estarà assegut, perquè la vo-
luntat dels responsables del projec-
te és convertir el Mercat en una gran 
instal·lació, per on es moguin els tres 
grups de públic, amb unes cent per-
sones cada un. El tancament dels 
tres itineraris serà Guateque#2, idea 
de la companyia de dansa vertical 
Delrevés i de Núria Font. Per la fa-
çana de l’Institut del Teatre es mou-
ran els ballarins Saioa Fernández i 
Eduard Torres i s’hi projectaran les 
imatges de gran format creades per 
Núria Font.

PARELLES I UN TRIO / La relació de pare-
lles de ball (amb un trio inclòs) d’In-
disciplines és diversa. Per exemple, la 
música noise del duo Za! es trobarà 
amb el teatre físic de Loscorderos.sc. 
El poeta Eduard Escoffet estarà 

acompanyat per la música electro 
pop suau de Bradien. Black Tulip i 
Sònia Sánchez es mouran en el fla-
menc contemporani.
 El trio el formaran Eulàlia Aygua-
dé, Joan Català i Jordi Molina, una 
ballarina, un artista de circ i un mú-
sic que toca la tenora. «Volem que la 
gent estigui al nostre voltant, de ma-
nera informal. No és una peça tanca-
da i ens interessa sobretot el procés 
de treball», comenta Ayguadé, una 
ballarina amb una carrera inter-
nacional (a la companyia d’Akram 
Khan) que ara torna a casa. Aques-
ta incertesa és, segons explica Cesc 
Casadesús, la «gràcia» d’Indisciplines. 
«No en sabem el resultat, però confi-
em en els creadors», diu el director 
del Mercat. H

sIngular InIcI de temporada al centre de la dansa de Bcn

Cesc Gelabert i Isaki 
Lacuesta són dos   
dels còmplices en     
un experiment amb 
tres itineraris diferents

33 El cineasta Isaki Lacuesta i el coreògraf Cesc Gelabert, aquesta setmana a la presentació d’‘Indisciplines’.

ALBA HAUT

ropeus emergents s’inclouen en el 
programa Salmon. Les nostres 
apostes se centrarà en coproduc-
cions amb creadors de casa com 
Roberto Olivan, La Veronal i Baró 
d’Evel Cirk. Per combatre la crisi, 
cada divendres els espectacles tin-
dran un determinat nombre d’en-
trades a un preu gairebé de cine: 10 
euros. 

33 La temporada del Mercat s’arti-
cularà en quatre eixos: Totes les 
danses, que inclou els grans noms, 
com la Compañía Nacional de Dan-
za, Australian Dance Theatre i Ho-
fesh Shechter Company; Diàlegs, 
contaminacions i mestissatges, 
amb propostes més arriscades 
amb creadors com Pierre Rigal i 
Constanza Macras. Els talents eu-

Tornen Baró d’Evel i Hofesh Shechter
LES PERLES DE LA TEMPORADA


