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ESTRENA D’UN AMBICIÓS ESPECTACLE DE DANSA 

A La Veronal no li agrada posar-se 
límits. La companyia liderada pel 
sol·licitat coreògraf Marc Morau, 
exacomodador del Mercat, ho tor-
na a demostrar amb Siena. El seu 
nou espectacle és una ambiciosa 
aposta amb 12 ballarins. Parteix 
d’una mirada al Renaixement per 
realitzar una exposició del cos i les 
seves representacions en la histò-
ria de l’art que van molt més enllà 
de l’estètica i exposen alguns dile-
mes de l’ésser humà. La proposta 
estarà al Mercat avui i demà i tor-
narà després de Setmana Santa, 
del 4 al 7 d’abril.
 «És un moment complicat per 

fer una peça com aquesta però tam-
bé és un moment per fer grans co-
ses, per plantejar moltes preguntes 
i dir alguna cosa», destaca Morau, 
conscient que poques companyies 
s’atreveixen avui en plena crisi a cre-
ar un espectacle amb tant equip hu-
mà. «Com més gent treballa amb tu 
més estímuls reps», continua el co-
reògraf, que ha creat la peça en col-
laboració amb els intèrprets. «Qua-
tre ulls hi veuen més que dos. Treba-
llar amb molta gent no és més fàcil o 
difícil. El més important és que a ca-
da un d’ells li arribi la teva idea, en-
tengui què vols. Per aquest motiu he 
necessitat més temps, perquè tots 
poguessin infectar-se amb Siena», 
afegeix. 
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La Veronal viatja a ‘Siena’
La sol·licitada companyia ofereix avui i demà al Mercat de les Flors la seva nova 
obra H El muntatge, amb 12 ballarins, s’inspira en l’art del Renaixement

dia, on buscaven provocar el riu-
re, aquest nou treball provocarà 
dubtes. «A Siena no sabran si riu-
re o no», pronostica Marc Morau, 
«perquè el límit entre el que és real 
i l’irreal és molt fi». 
 Després del Mercat, la peça gira-
rà per Itàlia, Alemanya i Suècia. H

 La companyia associada al Mer-
cat ha connectat amb el públic i la 
crítica des que es va donar a conèi-
xer amb Suecia (2008), primer espec-
tacle d’una sèrie de 10 que uneixen 
dansa i geografia. Després van venir 
Maryland (2009), Finlandia (2010), Ru-
sia (2011) i Islandia (2012), als quals 
ara se suma Siena. Per Morau, «Sie-
na exposa que perduts que estem 
avui els éssers humans». I, per mos-
trar-ho, contraposa dues visions del 
cos i de l’home en dues èpoques dife-
rents, el Renaixement, en què l’ho-
me va deixar de ser esclau dels déus 
i va passar a ser amo de si mateix, i el 
segle XXI, on l’individu es dilueix en 
la massa.
 A diferència del corrosiu Islan-

«‘Siena’ exposa 
com n’estem avui 
de perduts els 
éssers humans», 
diu el director

33 Dansa i geografia 8 Assaig de ‘Siena’, al Mercat de les Flors.
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