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DISSABTE, 21 DE SETEMBRE DEL 2013 ara

Companyies catalanes i tòtems in-
ternacionals, atreviment i entusi-
asme. És la fórmula del Mercat de
les Flors per fer front a la crisi. La
temporada comença amb especta-
cles escollits per votació popular.

panyies de circ lluiten i actuen més
a fora que aquí. Fins ara integràvem
espectacles de circ, però aquest any
els hi volem donar més visibilitat i
per això fem un festival”, va assegu-
rar Casadesús. Del 3 al 21 d’abril, per
diferents espais del Mercat hi desfi-
laran la companyia francesa Non
Nova, que ha creat un espectacle a
partir de bosses que ballen a l’aire i
al ritme dels ventiladors, i tot un re-
ferent a França, Johan Le Guillerm.
Entre les companyies catalanes,
destaquen Joan Català, Los Galin-
dos i Circ Teatre Modern.

Nous talents
Repeteixen la Secció Irregular, amb
tot de propostes que arrisquen i
busquen nous llenguatges, i el festi-
val Sâlmon –es va escollir el nom
d’aquest peix perquè, com els artis-

tes, neda contra corrent i es
mou molt–, una aposta

per nous talents i
nous creadors d’ar-

reu d’Europa.
La programa-

ció del Mercat
no oblida les
companyies na-
cionals (Mal Pe-

lo i Àngels Mar-
garit) ni els tò-

tems internacio-
nals, com ara el

francès Jerôme Bel,
que triomfa als escenaris

internacionals amb la seva dansa
conceptual. “No ha de fer por que si-
gui conceptual, perquè el seu espec-
tacle, que es podrà veure els dies 4
i 5 d’octubre, és divertidíssim i con-
necta molt bé amb el públic”, va re-
marcar Casadesús.

Ahir, el director del Mercat de les
Flors va deixar clar que no pensa re-
nunciar a la transgressió. “La pro-

gramació és el resultat de l’escolta
profunda del que està passant amb
els creadors. Es creen nous llen-
guatges i la nostra feina és mostrar-
los”, va dir.

El Mercat de les Flors també con-
tinuarà reivindicant la memòria de
la dansa amb homenatges i reposi-
cions d’obres que formen part de la
història d’aquest art, i participant
en els processos creatius de compa-
nyies locals i estrangeres, a través
del centre de creació Graner.

Fins al desembre, tots els espec-
tacles que es programaran al Mer-
cat hauran de ser de mitjà i petit for-
mat, perquè la sala gran estarà tan-
cada per obres. Però res apaga l’en-
tusiasme de Casadesús. “No és fàcil
treballar en aquest moment amb les
retallades. Intentem buscar recur-
sos pertot arreu. I no sé com ho fem,
però ens en acabem sortint”, va con-
cloure el director del Mercat de les
Flors durant la presentació de la no-
va temporada.e

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Davant la crisi, les re-
tallades i les dades apocalíptiques
de públic, el Mercat de les Flors ha
decidit respondre amb optimisme,
amb una programació atrevida i in-
clusiva i amb un manifest que con-
vida a moure’s, arriscar-se i sor-
prendre’s. “És el moment de reivin-
dicar i de comprometre’s. Hem de
ser actius. El manifest és tota una
declaració d’intencions”, va expli-
car ahir el director del Mercat de les
Flors, Francesc Casadesús.

La programació també
constata el suport del
Mercat als creadors i
als que batallen.
“Quan, després de
les retallades del
ministeri, vam re-
bre una injecció
de 800.000 euros
a última hora de
l’Ajuntament de
Barcelona, vam de-
cidir que havíem de
donar suport a les
companyies d’aquí”, va
dir Casadesús.

Votació popular
La qüestió era com escollir-les. Al fi-
nal es va optar perquè fos el públic
qui ho decidís. A partir d’una selec-
ció de companyies catalanes feta pel
grup de programadors i productors
de cara a la International Perfor-
ming Arts Meeting (IPAM) al festi-
val Grec, prop de 17.000 persones
van triar els espectacles que es po-
dran veure en la inauguració de la
nova temporada del Mercat. Amb el
nom de Dansa qui vulguis, del 26 al
29 de setembre per l’escenari hi
desfilaran set companyies catala-
nes. L’espectacle més votat pel pú-
blic va ser Wish, de la companyia
CobosMika Company. Inspirat en
els quadres del pintor, filòsof i es-
criptor rus Nikolai Roerich, propo-
sa moviments ràpids i sincopats, i
incorpora elements de dansa aèria
i arts visuals. També es podran veu-
re Elegantly wasted, de Nadine Ge-
respacher, Crash de LaTaimada i
Olga Álvarez, i l’espectacle familiar
Balbir, el meu avi, de Thomas Noo-
ne Dance, entre d’altres.

Per primera vegada la programa-
ció del Mercat inclou un festival de
circ. “Fa molt de temps que les com-

Dansa contra
corrent per plantar

cara a la crisi

ARTS ESCÈNIQUES

El Mercat de les Flors confia en els creadors
catalans en l’obertura de la nova temporada

NOVES PROPOSTES DEL MERCAT DE LES FLORS
01. El francès Johan Le Guillerm presentarà l’espectacle Secret. PHILIPPE CIBILLE

02. La companyia catalana CobosMika Company hi portarà Wish. TATIANA HALBACH

03. Yoshito Ohno i la dansa butoh de Time wind.

Un any amb risc, història i excursions nocturnes

Els 360 graus de Johan Le Guillerm
“És indescriptible. És un dels millors del circ fran-
cès”, assegurava ahir Francesc Casadesús. Le Gui-
llerm portarà al Mercat de les Flors l’espectacle Se-
cret. L’equilibrista, malabarista i creador s’obstina a
copsar el món en 360 graus. Per fer possible el projec-
te, ha comptat amb l’ajuda de físics i matemàtics.

Un ball contra la barbàrie
A Lo Real, el coreògraf i ballarí Is-
rael Galván, acompanyat per les
bailaoras Belén Maya i Isabel
Bayón, tracta el tema de l’extermi-
ni dels gitanos sota el règim nazi.
L’espectacle ha triomfat a París.

Trio de ballarines
Jone San Martín, Sandra Marín i
Iratxe Ansa, tres ballarines de reco-
neguda trajectòria, actuaran juntes
a Esculpiendo el vacío. William
Forsythe, Crystal Pite i Rafael Bo-
nachela han creat les coreografies.

La sempre trencadora Rosas
Rosas, la companyia creada per Anne Teresa De Ke-
ersmaeker, fa 28 anys que explora la relació entre mú-
sica i dansa. Trencadora i singular, s’ha convertit en
una companyia de culte. Sempre actua amb música en
directe. Al Mercat de les Flors ho faran, per primera
vegada, amb estudiants de l’Esmuc.

El surrealisme carnal
Yoshito és el fill de Kazuo Ohno, el
creador de la dansa butoh, que s’ins-
pira en el caminar desorientat dels
supervivents d’Hiroshima. Al Mer-
cat presentarà Time wind i el que ell
anomena “surrealisme carnal”.

Dansa de nit a Collserola
Intravía, de Gerard Ortín, proposa
un “apropament animal al paisat-
ge”. El públic haurà d’anar d’excur-
sió a Collserola. Allà farà un recor-
regut nocturn seguint les instrucci-
ons dels ballarins.

Inclusiu
El Mercat farà
un festival de
circ per donar
més visibilitat
a aquest art
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