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metàfores visuals que
donen un matís de joc in-
fantil, com una petita gim-
cana amb proves per supe-
rar. Aquest també és el pro-
blema de la peça: la veiem
com fragments sense rela-

E
strena amb sabor de
festa: coincideixen els
20 anys del Mercat de

les Flors amb el nou espec-
tacle de Nats Nus, Límits,
dues fites que volen empè-
nyer una mica més enllà el
treball escènic, tant en el
pla de la gestió del teatre
que es reconverteix en cen-
tre coreogràfic, com en el
pla de la creació per part de
Toni Mira. El coreògraf con-
tinua amb l’experimentació
videogràfica que ha marcat
les seves darreres peces
amb la novetat d’utilitzar
programació informàtica
per crear imatges en 3D que
interactuen amb els balla-
rins. El més important és
l’ús lluminós d’aquests efec-
tes, que retallen l’escenari
amb projeccions o focus es-
cairats que els ballarins han
de traspassar per no quedar
ofegats en la foscor.

Com metàfores dels lí-
mits interns, les ombres em-
presonen els ballarins fins
que no aconsegueixen tro-
bar-ne el forat. Senzilles
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ció els uns amb els altres.
Tot i això, l’espectacle regala
moments estimables, com
quan Fàtima Campos esce-
nifica la submissió d’un tite-
lla delicat que es rebel·la i
lluita amb el seu manipula-

dor i amb tot allò que el li-
mita. Encara queden límits
per ser trencats, i cal fer-ho.

*
Límits. NATS NUS DANSA,
MERCAT DE LES FLORS.

Es tractava d’obres molt
pensades, una reflexió en-
torn al fet de ballar, de les
raons i dels seus límits. I en
aquest sentit, la peça-ins-
tal·lació de la coreògrafa ins-
tal·lada a Montpeller Germa-
na Civera amb l’artista visual
Laurent Goldring va ser una
revelació per la capacitat de
suggerir espais en la foscor
d’uns retrats quasi immòbils,
de crear temporalitats acce-
lerades o aturades en una
dansa estàtica i de construir
tot un discurs al seu voltant

que no només era aplicable
a la dansa, sinó a la repre-
sentació artística en general.
Tota una lliçó sobre la mira-
da que es perd a l’escenari,
que massa gent es va perdre.

*
Ruidos de fondo. LA PORTA,
22-30 D’OCTUBRE.

M
oviment, escriptura,
dramatúrgia, músi-
ca... i molt soroll de

fons envolta avui la dansa,
talment una boira que n’es-
borra els límits i la forma,
com ho demostren els core-
ògrafs Sergi Faustino, Natà-
lia Espinet, Mònica Valenci-
ano, Germana Civera o Juan
Domínguez. I és a causa
d’aquesta evolució de la
dansa cap a terrenys move-
dissos que ha fet que l’asso-
ciació La Porta hagi canviat
el format de la seva progra-
mació per engegar uns ci-
cles que aprofundeixin en el
procés creatiu.

Al local La Poderosa del
Raval es van entaular con-
verses obertes a partir de
presentacions dels coreò-
grafs amb la participació
activa del públic, i a la Sala
Beckett es presentaven
unes peces que, sense es-
perar cap diàleg, llançaven
preguntes als espectadors
en el mateix moment que
les il·luminaven amb la
pròpia acció o el format
que utilitzessin per execu-
tar-la.
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