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El Mercat de les Flors promet Mes que dansa! per
la nova temporada
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El Mercat de les Flors, el gran temple de la dansa d'aquesta ciutat, eixampla a poc a poc els seus
horitzons. El projecte sota la direcció escènica de Cesc Casadesús ha anat abraçant de bon
començament altres gèneres dins les arts del moviment. Però enguany vol superar els seus límits i
s'hi compromet batejant la temporada amb el lema Més que dansa! Així ho va manifestar
Casadesús a la presentació de la temporada 2015/16, on trobem bona part de les propostes
classificades per cicles i festivals. Us en fem 5 (o 50!) cèntims, aquest cop no seguint l'ordre
cronològic sinó per cicles.

Comencem amb l'espectacle inaugural, una proposta potent amb una vintena d'artistes a escena,
entre músics i ballarins. El títol és In Somni i és una agosarada barreja de ritmes tan aparentment
antagònics com la dansa i el hip-hop. Hi participen la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, Kulbik
Dance Company i Mario Nieto (DJ Code, Bitcode): "És una provocació que va començar en un
petit laboratori de FiraManresa, combinant la música de cobla amb les propostes del DJ. És curiós
com dos llenguatges diferents combinen tan bé. El secret és que un i altre són d'arrel popular",
creu Casadesús. L'espectacle, que reuneix ballarins de diferents tècniques dirigits per Kanga
Valls, se serveix de l'imaginari oníric per crear un univers nou, visual i sonor, al voltant de la cobla i
la música electrònica. Això passarà de l'1 al 4 d'octubre, a la Sala MAC.

SECCIÓ IRREGULAR

És l'apartat que concentra les propostes més experimentals. Si bé fins ara s'anava presentant com
un cicle, enguany aquest s'integra al programa. Nosaltres, però, ho hem ajuntat per ajudar als
amants del més insòlit a trobar-ho més fàcilment.

Engega del 8 al 14 d'octubre amb la reposició de #Losmicrófonos., de Jorge Dutor i Guillem Mont
de Palol, dos artistes que se submergeixen a un univers comú que els envolta: la cultura pop. Es
van trobar a Amsterdam i collaboren junts des del 2008.

Ens anem al febrer (dies 26 i 27), quan la Societat Doctor Alonso porta al Mercat Introducció a la
introducció. Dirigida per Tomàs Aragay i Sofia Asencio, aquesta companyia que ha construït un
llenguatge on és fonamental el concepte de desplaçament, proposen un projecte de investigació a
partir de dos conceptes fonamentals de la metafísica d'Aristòtil: el filòsof afirma que tots els éssers
naturals estem subjectes a un constant moviment i canvi, i que tot moviment requereix la presència
d'una potència i un acte.

Del 18 al 20 de març, Cuqui Jerez presenta The Dream Project Encuentros en la sexta fase.
L'espectacle està dividit en diverses fases, al final de les quals es genera un esdeveniment obert al
públic.

Dos artistes innovadors, Cris Blanco i Marc Vives, presentaran l'abril i el maig (dates a confirmar)
els seus nous treballs basats en l'experimentació.

ARTISTES ASSOCIATS

El Mercat va engegar aquest cicle, que tanca aquest any després de quatre anys d'estreta
collaboració: "Consisteix en acompanyar 4 o 5 artistes i ajudar-los a créixer." Els primers associats



que veurem són Gregory Maqoma i Roberto Olivan amb el seu espectacle Lonely together, que es
va estrenar la passada temporada i proposa un diàleg coreogràfic entre un català de Tortosa (que
balla la jota tortosina) i un sud-africà. Roberto Olivan, reconegut militant de la dansa director del
festival Deltebre- es va trobar amb un altre militant: Gregory Maqoma, molt implicat amb la
comunitat de dansa de Johannesburg i fundador del South African Vuyani Dance Theater. Es
coneixien des de quan tots dos estudiaven amb un altre mite de la dansa contemporània: Anne
Teresa de Keersmaeker. Acabats els estudis van seguir els seus camins i fa un parell d'anys es
van tornar a trobar a Bèlgica, on es van desvincular temporalment de les seves companyies i
projectes per crear junts aquest espectacle. Els veurem del 16 al 18 d'octubre.

Uns altres Artistes Associats són els Baró d'Evel Cirk Cie, de Camille Decourtye i Blai Mateu. "Han
vingut cada any a la pl. Margarida Xirgu amb la seva Carpa. Aquesta peça va néixer aquí quan
estàvem fent obres. El Blai proposava un recorregut per tot el Mercat aixecat. Aquell va ser el nucli
i ara porten la peça sencera", explica Casadesús. És una fusió completa de dansa, circ, acròbates,
pallassos i animals. S'hi han incorporat Lali Ayguadé i Thaïs Mateu Decourtye, que si fa no fa té
l'edat de la peça, entre d'altres. Amb la collaboració de Mal Pelo, que ha supervisat la coreografia:
"Han creat la peça sense protagonistes, en família. És molt bonic", diu Casasdesús. De l'11 al 20
de desembre, a a carpa (pl. Margarida Xirgu)

La companyia associada al Mercat Mal Pelo proposa una mirada als seus treballs artístics més
recents, amb trobades amb altres creadors. "La idea és no presentar un espectacle sinó les seves
línies d'actuació." Presenten quatre peces: El cinquè hivern, Siete Lunas, Bach i una perla
anomenada Istanbul, signada per Jordi Savall Hespèrion XXI & Mal Pelo. "Istanbul està habitat i
visitat constantment per una barreja de pobles i cultures. En aquest espectacle Jordi Savall ofereix
músiques sorgides del creuament de fronteres, amb una aproximació escènica de Mal Pelo."
Casadesús diu que agraeix molt la presència de Savall, que "ve perquè li ve de gust fer-ho. Si el
contractéssim via normal, seria impagable per nosaltres!" Aquest espectacle es podrà veure de
l'11 al 21 de febrer.

Del 3 al 6 de març, la companyia La Veronal remunta en sala l'espectacle que va presentar a
l'Amfiteatre del Grec Vorònia i que va ser la inauguració oficial de la passada edició del festival:
"És una versió per a teatre. Potser no serà tan espectacular però serà més propera i impactant."

GRANS ESPECTACLES I COPRODUCCIONS

Encetem aquest grup amb Time takes the time time takes, proposta de GN /MC Guy Nader / Maria
Campos, programats del 23 al 25 d'octubre. Guy Nader i Maria Campos, que collaboren junts des
del 2006, presenten aquesta manifestació poètica i coreogràfica, un exercici físic visual i sonor que
explora l'espai com una partitura entre el so i el moviment. "És un espectacle molt coral, amb molt
de moviment físic, molt ben acabat i amb molt de nivell", assegura Marc Olivé, que collabora amb
Casadesús a la presentació. Coproducció del Mercat de les Flors.

El reconegut coreògraf belga Sidi Larbi Cherkaoui, que ja ha fet grans amics a Barcelona, torna
amb Fractus V, creació que compta amb cinc intèrprets d'estils ben diversos i tres músics en
directe. Aquest espectacle es va crear a El Graner i s'ha estrenat aquesta setmana a Amberes,
Del 14 al 17 de gener.

Una altra coproducció del Mercat és Kokoro, de Lali Ayguadé, programada del 22 al 24 de gener.
"És una peça que té la curiositat que la Lali no balla. Quan ho vaig saber vaig dir: Llàstima!, però
després... M'ha servit per descobrir que té molt d'ull de coreògrafa! Ha agafat intèrprets de circ, hip
hop, clown... i n'ha sortit un espectacle amb un acabat d'alt voltatge."

Hofesh Shechter Company presenta la trilogia de Shechter Barbarians, un espectacle de gran
format, amb molta tecnologia i que va viure una meravellosa estrena a Avinyó, on va ser titllat de
bomba coreogràfica i de magistral i on, per precaució, s'entregaven taps per a les orelles a
l'entrada: "És una trilogia amb tres parts diferenciades que té molt de ritme i va canviant. Agrada
molt als joves!", asseguren. Del 4 al 7 de febrer.

L'argentí Sebastián García Ferro, resident a Barcelona, portarà al Mercat de l'1 al 3 d'abril + 45 "És
un projecte que neix del treball en xarxa. Una reflexió sobre què passa a les segones i a les
terceres edats de la vida." Un grup de 7 professionals de més de 45 anys es barrejarà amb un



grup de figurants no experts, de la segona i tercera edat. "La idea és explorar la resposta dels
cossos quan et fas gran. Parla de la invisibilitat que una persona gran té davant la societat, quan
encara li queden molts anys per davant, ara que l'esperança de vida s'apropa als 100 anys."

Tanca aquest cicle i la temporada!- Nova creació, una peça de la coreògrafa Marina Mascarell,
valenciana i installada a Escandinàvia a la companyia GöteborgsOperans Danskompani, una de
les més interessants d'Europa. Ha estat molts anys al Nederlands Dans Theater. A la peça fa una
radiografia a la societat escandinava des de diferents punts de vista. Del 6 al 8 de maig.

CICLES I FESTIVALS

Comencem alb el cicle CAPACITATS, una activitat més formadora que exhibidora. "Hem fet un
acord amb Apropa Cultura i altres entitats per preparar tallers a diversos espais. Seran tres
setmanes del 23 d'octubre al 8 de novembre- en què el Mercat proposarà espectacles
internacionals, projeccions, debats i tallers, amb la finalitat de donar un pas endavant en la
visibilitat dels artistes amb altres capacitats físiques a Catalunya.

Un dels espectacles és Aurora, d'Alessandro Sciarroni que reflexiona sobre la disciplina artística i
la concentració, bàsics per al joc del Goaball. L'interpreten invidents. Del 6 al 8 de novembre).
Aquesta peça recorrerà els festivals més importants d'Europa.

El festival EL MÉS PETIT DE TOTS arriba ja a la 11 edició. Manté el format d'exhibició a 10
ciutats, per tal que els nens no s'hagin de desplaçar, ja que està pensat per als més menuts: de 0
a 5 anys. El Festival té moltes propostes i el Mercat agafa les que tenen a veure amb la dansa.
Són el taller Teva-Meva, i els espectacles de Da.Te Danza, la companyia belga 4 Hoog , Imaginari,
de Sabadell i els francesos Charabia. "Són espectacles que requereixen molta intimitat, amb els
nadons al voltant de l'acció." Els tallers Teva-Meva són una proposta nova que, en comptes
d'exhibir-se a sala, es trasllada a les escoles bressol per a més comoditat dels nadons. Del 7 al 22
de novembre.

I un dels més esperats, el FESTIVAL S LMON, del 26 de novembre al 6 de desembre. "Aquest any
posem l'accent a l'Amèrica Llatina i al sud d'Europa (Portugal, Itàlia...) Ambra Senatore obrirà el
festival amb una dansa exquisida que ja ha estrenat a París." Hi participen, Tamara Cubas
(Uruguai) "que oferirà un dels espectacles que més m'ha fascinat"; El Conde de Torrefiel, Roser
López Espinosa, Sra. Polaroiska, el projecte de transmissió de Sònia Gómez amb Javier Cuevas i
Amalia Fernández, Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol, Spitfire, la companyia txeca coneguda pel
seu teatre visual i dansa física i el Colectivo N-340 amb l'espectacle Carretera N-340, un projecte
escènic de l'Antic Teatre i Grec 2015, en què la companyia va recórrer els més de 1.200 km que hi
ha de Barcelona a Cadis, transitada per turistes, emigrants, camions..., per fer un treball de
investigació sobre identitats i formes de fer comuns al llarg de la Costa Mediterrània.

Tots els espectacles són fruit d'una collaboració i un diàleg constant entre els artistes i El Graner.

El FESTIVAL OH!' POÈTIQUES DE LA ILLUSIÓ és la proposta que més s'addiu a allò de Més que
dansa!. S'allunya de la dansa per oferir una mirada oberta a territoris interdisciplinaris basats en el
que anomenen Poètiques de la illusió. És un recull de propostes escèniques que plantegen
temàtiques universals des d'una forma suggeridora i altament visual. Jordi Fontdevila ha fet el
comissariat d'aquest cicle més que singular que ens ocuparà part de les festes de Nadal (del 27 de
desembre al 10 de gener).

Entre les propostes veurem les Màquines de la soledat (objectes i cos); un espectacle de Brut
Teatre que serà familiar però adient per al públic adult; una trobada entre la bailaora Rocío Molina i
el collectiu artístic CaboSanRoque que es dirà Impulso i que és una producció del Théâtre de
Chaillot, de París; la última creació de Lluís Danés Nàufrags, un espectacle de teatre visual
coproducció amb Temporada Alta, amb la cantant Bikimel i text del poeta Josep Pedrals.
Casadesús ens ha avançat també una activitat que tindrà lloc a la Rambla, davant del Centre d'Art
Santa Mònica, amb la idea de recuperar l'espai urbà per a tothom. Consistirà en una construcció
efímera a l'aire lliure: cinc persones estaran fent la construcció durant 5 hores i la deixaran 4 hores
més a la Rambla.

Anem al cicle CIRC D'ARA MATEIX, que del 15 d'abril a l'1 de maig farà una mirada en profunditat
al que passa al circ, a Catalunya i a fora. No es tracta de produccions de gran format però si



intenses i amb força gent d'aquí. La curiositat és que aquest any se celebrarà íntegrament a sala,
no a la carpa. "El circ és molt proper a la dansa, perquè es fa amb el cos", ha dit Casadesús. Hi
participen la Companyia de Circ ela', que utilitza el cos com a matèria acrobàtica amb Capas,
espectacle que clourà les exhibicions al Mercat; Claudio Stellato, que crea tot un univers a l'entorn
de la fusta a partir d'un grup de llenyataires que celebren una festa tallant llenya; les sempre
benvingudes propostes de Animal Religion "que no sabem què farà però confiem en ell" i el
sorprenent Le Vide "que investiga fins on es pot arribar al buit, sense xarxes... el risc al límit!"

Acabem amb el FESTIVAL CIUTAT FLAMENCO, del 18 de maig al 22 de juny, que aquest any
mostrarà tot l'univers creatiu de Israel Galván amb el títol de Ciutat Fla.Co.Men. L'acompanyaran
artistes que l'han envoltat com Patrícia Caballero o El Niño de Elche.

PER ACABAR

Ja ens hem allargat molt. Us remetem a buscar al web del Mercat de les Flors una informació més
detallada sobre espectacles en concret o cicles que es faran aquesta temporada. Entre d'altres hi
trobareu propostes de collaboració com BARRIS EN DANSA, TALLER DE L'ESPECTADOR; les
conferències ballades de TONI JODAR/BdDANSA; el cicle familiar DAN DAN DANSA; els
Projectes pedagògics del Mercat; el Mercat en Xarxa...

Només afegir que Casadesús està molt content del projecte, tant que ha afegit la frase La casa de
la dansa sota el logo; que han engrandit la política de preus oferint uns nous descomptes per
punts "com els supermercats o les companyies aèries", que poden arribar a oferir entrades
gratuïtes; que, a més dels ja collegues Festival Grec i el Temporada Alta, enguany el Mercat
comença collaboracions amb el MNAC, L'Arts Santa Mònica i la Sala Hiroshima... I que cal anar-hi
perquè el programa és molt interessant i així el farem encara més feliç. I per avui ja ho tenim. Si no
voleu buscar ara, continuarem informant peça per peça al moment de l'estrena.

Ah! I bona festa major!


