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i Montse Colomé. De dj. a dg., 20 h. 8 €. 
Del 27 al 30 de setembre. 

Un diàleg físic i verbal a cops irònic, a 
cops trist, amb humor, amb tendresa, 
directe al públic.  

(!) Zenith Amb Maria Campos i Guy 
Nader. De dl. a dc., 20.30 h. 8 €. De l’1 al 3 
d’octubre. 

‘Zenith’ és una manifestació poètica i 
coreogràfica, un exercici físic, sonor i 
visual que explora l’espai, el so i el 
moviment. 

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatflors.cat. 

(!) Indisciplines Dv., 19 i 21.30 h. 
Ds., 21.30 h. Dg., 19 h. 12 €. Del 28 al 30 
de setembre. 

Vegeu obertura. 

Teatre Gaudí Barcelona 
(Sant Antoni Maria Claret, 120). T. 93 603 
51 52. www.teatregaudibarcelona.com.

(!) Lulú, primera nit de Roberto G. 
Alonso. Dir: Roberto G. Alonso. Amb 
Cristina Martí, Toni Luque, Beatriz 
Torralvo, Roberto G. Alonso. Dv. i ds., 
22.30 h. Dg., 20 h. 18 €. Fins al 30 de 
setembre. 

Espectacle de dansa contemporània 
que pren com a punt de partida i font 
d’inspiració Lulú, el fascinant personatge 
creat a finals del dinou per Wedekind, el 
director i coreògraf  Roberto G. Alonso ha 
volgut aprofundir en els desigs que la 
nostra societat disfressa de secrets 
inconfessables. 

Teatre Tantarantana 
(Flors, 22). T. 93 441 70 22. www.
tantarantana.com.  

(!) 2 ó 3 preguntas d’Alicia  Soto. 
Dir: Alicia  Soto. Amb Alicia Soto. Ds., 21 
h. Dg., 19 h. 14,47 €. Només 29 i 30 de 
setembre. 

Un programa excepcional de dansa i 
multimèdia constituït per diversos solos, 
interpretats per primera vegada per la 
directora i coreògrafa castellana Alicia 
Soto acompanyat d’una trobada amb el 
públic sobre el procés creatiu. 

(!) Estimada ventafocs Amb Olga 
Álvarez. Dc. i dj., 21 h. 14,47 €. Només 3 i 
4 d’octubre. 

Olga Álvaez i la companyia Lataimada 
ens presenten una lectura adulta i actual 
del famós conte de la Ventafocs. 

(!) Mala suerte o falta de talento 
Dir: Fran Torres. Amb Raquel Luque, 
Eloisa Cantón, Roberto Martínez i Juan 
Luis Matilla. Dc. i dj., 21 h. 14,47 €. 
Només 26 i 27 de setembre. 

Inspirats en balls d’extraradi (el 
kuduro, el choque, el footwork o el 
daggering), els personatges juguen i 
treballen amb referències musicals per 
explicar-nos una història d’amor. 

Teatre Victòria 
(Paral·lel, 67). T. 93 329 91 89. www.
teatrevictoria.com.  

(!) Utopía (María Pagés) Amb 
Companyia María Pagés. De dc. a ds., 21 
h. Dg., 18.30 h. De 25 a 39 €. Fins al 30 de 
setembre. 

Últim espectacle de Maria Pagés, una 
coreografia flamenca al mateix temps 
que una reflexió emocional sobre l’anhel i 
l’instint dels éssers humans per somiar-
se a si mateixos en un futur millor. 

La creativitat com a arma de 
resistència és l’estratègia revelada 
pel Mercat de les Flors i l’Institut 
Ramon Llull en l’obertura 
d’aquesta temporada 2012-2013 
en la qual cal celebrar que encara 
som aquí, que continuem en dansa 
i que, a més a més, l’Institut 
Ramon Llull ja fa deu anys que 
projecta els nostres moviments 
més enllà de tota frontera. Per 
molts anys, doncs!

Per celebrar-ho, una 
programació inaugural 
anomenada Indisciplines, que pren 
la forma de tres camins plens de 
sorpreses, rutes impensables i 
passadissos secrets on es troben 
artistes amb artistes i ens mostren 
el resultat d’aquestes cites 
orquestrades. Cesc Gelabert i el 
cineasta Isaki Lacuesta 
encapçalen el cartell amb un 
Tranç col·lectiu, intergeneracional 
i multidisciplinar. Tranç és el títol 
de l’obra on també hi participen 
Roser López Espinosa, Lorena 
Nogal, ballarins de la companyia 
IT Dansa, i alumnes de l’escola 
Oriol Martorell; tres generacions 
d’intèrprets en total que es 
remeten a figures de la història 
recent i no tant, com Carmen 
Amaya, Vicente Escudero, Joan 
Magriñá, La Maña, Rosita Mauri o 
Tórtola Valencia. 

En resulta un joc d’ombres 
articulat per dos creadors 
igualment genials, cadascun en el 
seu camp, que amb la idea del 
llegat ens ajuden a fer traduccions 

de tradicions, de traïcions i de 
traspassos.

Les altres festes (de curta 
durada, menys d’un quart d’hora 
cadascuna) que trobem enmig 
d’aquests camins estan dirigides 
per la gent de Los Corderos.sc –la 
companyia de teatre físic més 
punyent del nostre entorn– i els 
eclèctics instrumentistes de Za!; 
per la flamenca Sònia Sánchez 
amb els artistes de Black Tulip; 
per l’irònic Pere Faura amb l’art 
d’Aggtelek; pel poeta Eduard 
Escoffet amb la música 
senzillament encisadora de 
Bradien. I per la ballarina 

d’Akram Khan, Eulàlia Ayguadé, 
amb l’artista de circ Joan Català i 
l’instrumentista de tenora Jordi 
Molina. 

Fora de les sales, la façana del 
Mercat de les Flors serà l’escenari 
d’una altra d’aquestes trobades 
festives i màgiques, la de la 
videocreadora Núria Font amb la 
companyia de dansa vertical 
Delrevés formada per Saioa 
Fernández i Eduardo Torres. Ells 
ens conviden al seu personal 
Guateque #2, un espectacle 
d’enormes dimensions i encara 
més grans efectes, on la dansa 
aprofita la ingravidesa per fer 
volar desitjos incorporis i 
manifestar-se monumental.

Començant amb Tranç i 
acabant amb Guateque #2, el 
públic podrà triar el camí que més 
prefereixi, seguint les botes d’Els 
Corderos.sc i la nuesa de Pere 
Faura (Recorregut A); la mateixa 
nuesa de Pere Faura i la fisicitat 
d’Eulàlia Ayguadé i Joan Català 
(Recorregut B) o el verb d’Escoffet 
i els talons de Sònia Sánchez 
(Recorregut C). Difícil fer la tria, 
impossible de perdre’s.
 
INDISCIPLINES
Mercat de les Flors 
Del dv. 28 al dg. 30

TOTA LA CARTELLERA
a www.timeout.cat

Camins 
oberts
El Mercat convida 
artistes de diferents 
disciplines a obrir 
temporada. Per 
Bàrbara Raubert

Cesc Gelabert s’ha associat al cineasta Isaki Lacuesta.

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat
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