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23DIVENDRES
18 DE MARÇ DEL 2005Divendres AA Teatre el Periódico

ALTRES ESTRENES

NEOBURNING
GENERATION
Direcció: Jordi Casanovas
Local: Teatre Cal Bolet.
Vilafranca del Penedès
Dates: Fins al 20 de març
� Jordi Casanovas firma i
dirigeix aquesta reflexió sobre
la comunicació, la publicitat i
la poesia a partir de
l’enfrontament entre dos
personatges amb visions
oposades sobre l’art.

RASTRES / LA
SUPERFÍCIE
Coreografia:
Olga Tragant i Laura Dorna
Local: Ateneu Popular
Nou Barris
Dates: 19 i 20 de març
� Doble programa de dansa
contemporània a l’Ateneu.
Rastres és un solo que beu de
les fonts del teatre japonès
butoh i les noves tecnologies. La
superfície és una crítica a la
societat de consum
contemporània.

QUERER Y NO
PODER
Direcció: Enric Ases
Local: Sant Andreu Teatre
Dates: Fins al 20 de març
� Enric Ases, Toni González i
Carles Heredia s’han unit sota
el nom de Companyia Cane
Mondo en aquest espectacle
còmic amb estructura
d’esquetxos.

FUSIÓ DE MENT I URBS
DANSA COL.LABORACIÓ ARQUITECTÒNICA

El Ballet Nacional de Marsella reflexiona sobre el cos i la ciutat en el muntatge ‘Silent collisions’

A
rriba al Mercat el Ba-
llet Nacional de Mar-
sella de Frédéric Fla-
mand amb l’obra Si-
lent collisions, estrena-
da a la Biennal de

Venècia del 2003 a partir de la
col.laboració amb l’arquitecte
californià Thom Mayne, fun-
dador del grup Morphosis, i la
inspiració directa del llibre
d’Italo Calvino Les ciutats invisi-
bles, una obra visionària en la
qual els llibres es converteixen
en continents imaginaris en
els quals altres obres també
troben el seu lloc.

Flamand aposta per una ar-
quitectura de transformacions
i metamorfosis que mostra les
imatges de les mutacions de
les ciutats, dia rere dia. A par-
tir del cos, el coreògraf cons-
trueix un acostament a l’urbs
com un sistema dinàmic de
tensions, de ruptures i de con-
flictes. L’asfalt i els edificis es-
devenen un organisme viu, i
es traslladen a l’escenari
gràcies a les instal.lacions de
Mayne.

En aquesta reflexió urba-
nisticoantropològica, Flamand
ressalta la confusió actual en-

tre treball i oci, privat i públic,
masculí i femení, humanitari i
militar... Una confusió emi-
nentment contemporània
d’entitats diluïdes que definei-
xen el nostre dia a dia. Al ma-
teix temps, les noves tecnolo-

gies –presents a la nostra vida
i sobre l’escenari– redefinei-
xen els nostres cossos, les
ments i les ciutats, i trenquen
les barreres entre el que és na-
tural i el que és artificial.
Aquestes reflexions es desgra-

nen a través d’una visita vir-
tual a 11 ciutats per les quals
transiten 14 ballarins al ritme
de la música en directe de
George van Dam.

Guillem Clua

LA FITXA
‘Silent collisions’
Local:
Mercat de les Flors
(Sala MAC)
Dates: Fins al 20
de març
Horaris: Divendres
i dissabte, 21.00
hores. Diumenge,
19.00 hores
Preu: 15
euros

Asfalt i edificis com a organismes vius en el muntatge coreogràfic de Frédéric Flamand.
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