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Sort que els nostres creadors 
encara ens donen alegries, ara que 
tenim la cultura amenaçada per 
retallades i pujades d’impostos! 
Aquest cap de setmana el Mercat 
de les Flors ha aixecat la persiana 
de la nova temporada amb 
Indisciplines, un espectacle 
multidisciplinar que proposa 
diàlegs entre creadors de diferents 
àmbits: dansa, cinema, música, 
poesia, circ i arts visuals. Una 
celebració del talent artístic més 
internacional que tenim a casa, en 
què el Mercat i l’Institut Ramon 
Llull –que aprofi tava l’avinentesa 
per celebrar el desè aniversari– 

han exercit un rol actiu a l’hora de 
provocar la creativitat, proposant 
cites a cegues entre artistes de 
disciplines diferents, i el resultat 
ha estat un triomf. L’única pega 
que se li pot posar és la seva 
escassa durada a la cartellera: es 
va estrenar divendres i diumenge 
se’n va fer l’última funció.

CONTINGUT I CONTINENT
L’altra virtut d’Indisciplines, al 
marge del contingut, és que el 
presenta en un format atractiu i 
original. El conjunt consta de set 
propostes escèniques breus 
repartides en tres itineraris: dues 
són comunes als tres itineraris, el 
diàleg entre el ballarí i coreògraf  
Cesc Gelabert i el cineasta Isaki 
Lacuesta, i el diàleg entre la 
companyia de dansa vertical 
Delrevés i l’artista visual Núria 
Font. La resta són exclusives en 
cadascun dels itineraris (tret de la 
instal·lació interactiva del 
coreògraf  Pere Faura i el duo 
d’artistes Aggtelek, comú en dos 
dels itineraris): triar-ne un vol dir 
poder veure algunes d’aquestes 
càpsules creatives, però perdre-
se’n necessàriament unes altres.

Per sort (per als cagadubtes) o 
per desgràcia, divendres, en la 
inauguració d’Indisciplines, no ens 
van deixar triar: algú ho va fer per 
nosaltres. La polsera blava 
indicava que m’havia tocat 
l’itinerari B, cosa que volia dir que, 
per exemple, em perdia el treball 
conjunt del potent duo de rock 
experimental Za! amb la 
companyia de teatre loscorderos.
sc, i la coŀlaboració entre el grup 
instrumental Bradien i el poeta i 
rapsode Eduard Escoffet.

Entre els que també portaven la 
polsera blava hi havia l’alcalde 
Trias, el conseller Mascarell i el 
president Maragall, que van afegir 
morbo a la instal·lació de Pere 
Faura i Aggtelek –que ens va 
rebre amb grunyits de porcs–, 
quan la veu en off  que buscava 
produir-nos diferents reaccions 
(riure, angoixa, vergonya...) va 
criticar la classe política. El millor, 
van ser els llums estroboscòpics: 
mirés on mirés veia un polític com 
en una rave.

PASSAT, PRESENT, FUTUR
Després ens esperava Tranç, de 
Gelabert i Lacuesta. L’espectacle 
fa un recorregut pel passat, 
present i futur de la nostra dansa. 
Recreacions fantasmagòriques de 
ballarins i coreògrafs del nostre 
passat i present van donar pas als 
solos de Cesc Gelabert, Roser 
López Espinosa i Lorena Nogal, en 
una coreografi a plena de jocs de 
miralls. El millor de Tranç, però, 
és el que ens depara el futur: 
l’espectacle acaba amb la colorista 
participació de joves ballarins, 
alguns d’ells molt petits, que al 
fi nal de la coreografi a van assaltar 
el pati de butaques.

Abans d’acomiadar-nos amb la 
dansa vertical de Delrevés a la 
façana del Mercat, la penúltima 
parada va reunir la coreografia de 
Lali Ayguadé, l’acrobàcia de Joan 
Català i la tenora de Jordi Molina. 
Una proposta a mig camí entre la 
dansa i el circ, en què el so de la 
tenora s’aliava amb drones i 
experimentava amb efectes. Com 
Tranç, l’encontre entre Ayguadé, 
Català i Molina, es podrà veure a la 
Fira Mediterrània de Manresa.
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Contra l’atac 
a la cultura, 
indisciplina

Lali Ayguadé segueix la tenora 
de Jordi Molina.

BON EMBOLCALL
La virtut d’Indisciplines, al 
marge del contingut, és 
que el presenta en un 
format atractiu i original. 
El conjunt consta de set 
propostes escèniques 
breus repartides en tres 
itineraris separats.

POC TEMPS
L’única pega que se li pot 
posar a Indisciplines és la 
seva escassa durada a la 
cartellera: es va estrenar 
divendres i diumenge 
se’n va fer l’última funció. 
Algunes peces es veuran 
al novembre a Manresa.

POTS
SENTIR-ME

Per Marta Salicrú @salicrunette
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