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DANSA

La Veronal porta al Japó 
la Compañía Nacional 

 
La Compañía Nacional de Danza 
s’ha posat a les ordres de Marcos 
Morau a Nippon-Koku. El coreò-
graf de La Veronal porta al Mercat 
de les Flors, del 6 al 9 de març, una 
reflexió sobre el poder.

la relació de la societat amb el poder 
i les jerarquies. La Veronal ha im-
près en l’espectacle el seu imagina-
ri i el seu segell expressiu, ple de 
connexions literàries, filosòfiques, 
musicals, cinematogràfiques o foto-
gràfiques que expressen a través de 
tots els llenguatges de les arts escè-
niques. L’obra és el primer progra-
ma exclusivament contemporani de 
la Compañía Nacional.  

Tot i que aquest és l’espectacle de 
La Veronal que menys text utilitza, 
Nippon-Koku (que significa Estat de 
Japó) comença amb la frase “L’au-
toritat és absolutament anàrquica”. 
Marcos Morau, coreògraf de la com-
panyia, ha imaginat un grup d’alts 
càrrecs de l’exèrcit japonès aïllats 
en algun lloc, lluny de la línia d’ac-
ció i sense cap objectiu militar ni 
cap súbdit a qui manar. El director 
defensava ahir que l’escenari és un 
espai de reflexió i no de solució, de 
manera que és l’espectador qui hau-
rà de connectar aquest paisatge 
imaginari amb la societat actual, en-
callada i alhora culpable d’aquesta 
apatia i inacció. La dramatúrgia “no 
és narrativa ni porta enlloc”, avisa-

LAURA SERRA 
BARCELONA. La companyia de dan-
sa barcelonina La Veronal ens ha 
portat a passeig per Portland (2013), 
Siena (2013), Rússia (2012), Islàn-
dia (2012), Moscow (2011) i Finlàn-
dia (2010). L’últim viatge que han 
emprès els ha conduït al Japó de la 
Segona Guerra Mundial. I els acom-
panya un nombrós batalló de balla-
rins: els de la Compañía Nacional de 
Danza (CND), que s’han posat a les 
seves ordres per crear conjunta-
ment Nippon-Koku. L’espectacle es 
podrà veure des d’avui fins diumen-
ge al Mercat de les Flors.  

Com passa amb tots els destins 
del seu catàleg de viatges, Nippon-
Koku no és un experiment que vul-
gui documentar una època ni un pa-
ís, sinó que el Japó és el pretext ins-
pirador per parlar, en aquest cas, de 

va el creador, sinó que juga amb 
imatges, composicions, símbols, as-
sociacions d’idees.  

A l’escenari, en una terra de nin-
gú, s’hi podran veure elements com 
una soga, cadires de rodes, sabres, 
un telèfon vermell al qual ningú res-
pon, unes baquetes i un para-sol. Els 
onze ballarins de la CND, vestits 
amb uniformes militars de David 
Delfín, dansen al compàs d’una mú-
sica en la qual el soroll de morters, 
les cornetes i les marxes militars es 
barregen amb adagios i himnes an-
gelicals. Per primera vegada, la 
companyia ha comptat amb la 
col·laboració d’un compositor, Luis 
Miguel Cobos. L’obra “no parla de la 
bellesa, sinó de la merda que hi ha al 
darrere, encara que estigui molt en-
vernissada”, va dir ahir Morau.  

La companyia amb més projecció 
La invitació de la Compañía Nacio-
nal  de Danza a Marcos Morau és la 
demostració del pes que aquesta 
companyia catalana està agafant a 
nivell estatal i internacional. Tot 
just la van fundar el 2005 i el 2008 
van fer la primera producció, però 
aquest 2013, i amb només 31 anys, 
Morau ja va guanyar el Premio Na-
cional de dansa. Nippon-Koku es va 
estrenar al febrer a Madrid i farà gi-
ra internacional. I no s’aturaran. La 
Veronal té el calendari farcit amb gi-
res d’espectacles fins al 2015 i amb 
algunes estrenes: a Suècia treballa-
ran en una obra sobre el pintor Ed-
vard Munch i tenen al cap un espec-
tacle familiar.e

El Japó de la Segona Guerra Mundial ha inspirat 
l’estètica de Nippon-Koku. BORJA SUAREZ LAZARO-GALDIANO

Marcos Morau explora poder i submissió  
a ‘Nippon-Koku’, al Mercat de les Flors 

CINEMA

El Mecal explora el curt holandès 
i ret homenatge a Jacques Demy

en blanc i negre imagina universos 
fantàstics, com el de la brillant trilo-
gia Intolerance, dominats per un 
sentit de l’humor macabre i negre.  

El Mecal també s’acostarà al ci-
nema de Jacques Demy a través de 
la projecció dels curts del director 
d’Els paraigües de Cherburg. Una de 
les propostes més originals serà la 
batalla de programadors, que en-
frontarà les seleccions de dos pro-
gramadors amb el públic com a jut-
ge. I no faltaran, esclar, curts d’au-
tors catalans, com el premiat 
Tryouts, de Susana Casares.e

Tryouts, de Susana Casares, es 
podrà veure al Mecal. MECAL

 
Holanda és el país convidat del 16è 
Festival de Curtmetratges i Ani-
mació de Barcelona. Conferències, 
tallers i batalles de programadors 
completen una programació coro-
nada pels curts de Jacques Demy.

XAVI SERRA  
BARCELONA. Aquest març, trobar 
un cinema a Barcelona on es projec-
tin curts no serà una missió impos-
sible. Avui arrenca el 16è Festival 
Internacional de Curtmetratges i 
Animació de Barcelona que, un any 
més, convertirà la ciutat en un gran 
aparador de la producció mundial 
de curts. Fins a 350 obres es projec-
taran al llarg de quatre caps de set-
mana dedicats respectivament a la 
ficció, el documental, l’animació i 
les diverses retrospectives. 

La més destacada serà la que ofe-
rirà els millors curts d’Holanda, una 
cinematografia que encara és una 
gran desconeguda. També són ho-
landesos dos dels convidats del fes-
tival: l’animador Hisko Hulsing, tri-
omfador del Mecal 2013, oferirà un 
taller i una classe magistral, i el tam-
bé animador Rosto, famós pels seus 
videoclips d’estètica pertorbadora, 
farà una xerrada després de mostrar 
els seus treballs. La llista de convi-
dats la tanca un tercer animador, 
Phil Mulloy, que amb un estil tosc i 


