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El Mercat de les Flors obre temporada amb 'In
somni'

Títol: Europa Espanya Català

El Mercat de les Flors de Barcelona inaugurarà la nova temporada l'1 d'octubre amb l'espectacle
'In somni', un "experiment" de sardana a càrrec de la Cobla Sant Jordi, 'hip hop' de la mà de la
Kulbik Dance Company i electrònica amb DjCode (Mario Nieto), ha anunciat aquest dimecres el
director, Francesc Casadesús.

A la presentació de la temporada 2015-2016, el programador del Mercat, Marc Oliver, ha destacat
que es tracta d'"un espectacle narratiu, però curiós que barreja dos llenguatges" que, dirigits a tota
la família, vol aprofundir en el concepte de cultura popular i contemporània.

En la temporada 2015-2016 de la sala, que estrenarà un nou sistema de descomptes per punts
semblant al de companyies aèries i supermercats, es trobaran grans estrelles com la companyia
Sidi Larbi, Akram Khan Company, La Veronal, Malpelo, els coreògrafs Hofesh Shechter, Israel
Galván i Roberto Olivan amb altres apostes "més provocadores" i arriscades, ha destacat
Casadesús.

Casadesús també ha indicat que una les apostes destacades de la temporada és la que oferirà
Jordi Savall a l'espectacle 'Istanbul', en diàleg amb la companyia Malpelo, que treballen en una
peça basada en el disc homònim del gambista, molt centrat en el "diàleg intercultural".

Després de pressentir que aquesta serà "una bona temporada" per al Mercat de les Flors, a la llum
de l'actual ritme de venda d'entrades, Casadeús ha destacat que el lema de la temporada és 'Molt
més que dansa', tenint en compte que el teatre aposta per llenguatges més personals i identitaris,
amb una hibridació de gèneres més enllà de la mera tècnica.

El Festival Salmon comptarà aquest any amb un marcat accent llatinoamericà, així com també del
sud d'Europa amb creadors destacats com Ambra Senatore, Tamara Cubas --que oferirà un
espectacle "fascinant" a la Sala Oval del MNAC-- i Roser López Espinosa, ha assenyalat el
director, que ha parlat d'inclusivitat, nous públics, risc i qualitat artística.

L'ÒPERA DE GÖTEBORG

Un altre dels moments importants porta el nom de la coreògrafa valenciana Marina Mascarell, que
ballarà amb la Göteborgsoperans Danskompani, en una producció que bé podria representar-se al
teatre Nacional de Catalunya (TNC) i el Gran Teatre del Liceu.

La companyia Baró d'Evel tornarà en una carpa a la plaça del Mercat amb un diàleg entre circ i
dansa, de la mà de la ballarina Lali Ayguadé, que al seu torn estrenarà la producció 'Kokoro', la
primera peça de grup que ella no balla i que demostra el seu ull com a coreògrafa, ha subratllat
Casadesús.

Durant el Nadal, serà el torn del cicle 'OH!' amb una peça de CaboSanRoque i Rocío Molina, sota
el comissariat de Jordi Fondevila, en el marc de la proposta 'If' de l'Arts Santa Mònica , ha explicat
Oliver.

Maria Camps, Mc Guy Nader, Lluís Danés, Alessandro Sciarroni, Sebastián García Ferro, Fragan
Gehlkeer i Claudio Stellato seran altres apostes de la temporada, que recuperarà l'espectacle 'La
máquina de la soledad': "Un espectacle que s'ha vist molt poc i que és un must", ha dit Casadesús.



CICLE 'CAPACITATS'

Un dels cicles en què el Mercat ha posat "més il·lusió" és el 'Capacitats' que, a final d'octubre i
principi de novembre, convertirà l'espai en un laboratori nacional i internacional perquè els
professionals de la dansa puguin compartir experiències per treballar amb col·lectius amb
diversitat funcional.

L'XI Festival internacional El Més Petit de Tots tornarà a fer descobrir als més petits i les seves
famílies la dansa amb els espectacles de les companyies Da.et Dansa, Imaginart, 4 Hoog i
Charabia.


