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Tenim molt bones notícies del Mercat de les Flors per a aquestes festes. Entre el 27 de desembre i
el 10 de gener, en les diverses sales de l'entitat tindrà lloc el cicle Oh! Poètiques de la illusió. És
una proposta que neix de la voluntat del Mercat de sortir del territori estricte de la dansa i "portar
gent que teníem ganes de portar. Ajudar a fer visibles uns artistes molt, molt singulars que no
troben fàcilment un espai on expressar-se", ha dit aquest matí Cesc Casadesús, director artístic
del Mercat, en roda de premsa. "Li diem cicle perquè s'ha donat la coincidència de poder
programar en una mateixa època artistes de diferents llenguatges que tenen en comú que es
mouen al voltant de la poètica, de la dramatúrgia de la imatge. Volem obrir la finestra a aquestes
noves sensibilitats i oferir al públic un respir a l'embafament de les festes. Però no és un festival,
no tenim previst que tingui continuïtat. Són ara aquí i... ja ho veurem."

El comissari del cicle és Jordi Fontdevila, que ha participat a la presentació amb Casadesús i
alguns dels artistes. "Els espectacles estan basats en l'objecte i la seva memòria. El títol descriu
bé com se situa l'esperit si ens deixem portar per aquests artistes i els seus mons màgics, plens
de fantasia i imaginació." És molt important saber que és un Cicle d'Autor, que tots els espectacles
estan signats pels seus artistes i, per tant, són creació total. Fontdevila també ens ha demanat que
deixem molt clar que "és una oportunitat única de veure una singularitat molt peculiar. Cada artista
fa una cosa que no trobarem enlloc més. Però sobretot, dieu que són tots súperpropers i directes,
que ningú pensi que són raros!"

No ens ha quedat cap dubte. Us els expliquem una mica per ordre cronològic.

COMPAGNIE BLICK THÉ TRE (França). Hullu

Del 27 al 29 de desembre. Sala MAC, 18 h

És la proposta internacional del cicle. "Fa molt poc que existeixen, aquest és el seu segon
espectacle. Però el primer, Court-Miracles, va tenir molta repercussió internacional. Ha fet més de
500 representacions i encara continua de gira. Treballen les disciplines de circ, clown i titelles i, el
que més els caracteritza, és la seva manera de moure els titelles, com els manipulen. Tenen un
univers meravellós i un manera de moure's profundament expressiva", diu Casadesús.

COMPANYIA PLAYGROUND / XAVIER BOBÉS Insomni

Del 27 al 29 de desembre. Sala PB, 20 h

Xavier Bobés hi porta dos espectacles. Insomni és molt especial. Casadesús i Fontdevila
coincideixen en què "veure'l és una oportunitat que no es donarà gaire vegades més." Estrenat el
2014, ens transporta al món dels materials en estat de màxima corrosió. Un personatge observa la
vida que l'envolta i busca la manera de sobreviure. Al seu voltant, ampolles i utensilis de primera
necessitat. El personatge s'expressa en una poètica que transporta l'espectador en un viatge oníric
que pot ser diferent en funció de cada sensibilitat." Els objectes encarnen un paisatge de la
condició humana, un testimoni poètic de la seva evolució i de la seva elecció en el dia a dia.
L'individu vol construir un nou univers a partir d'aquella matèria. Creació, interpretació i
dramatúrgia: Xavier Bobés.



OLIGOR Y MICROSCOPIA. La màquina de la soledad

2, 3 i del 8 al 10 de gener. Sala PB. Diferents horaris.

La màquina de la soledad és el fruit de la recerca dels artistes Jomi Oligor i Shaday Larios. A partir
de la trobada d'una maleta amb 600 cartes del s. XIX, d'aquelles que queden a les tauletes de nit,
capses o calaixeres dels mercats d'antiguitats, han fet un treball de camp i han reconstruït
autèntics universos a partir del que deien i dels objectes que inspiren. "N'han sortit històries
meravelloses!"

Jomi Oligor procedeix de la companyia Hermanos Oligor. Però amb Shaday Larios, de la
companyia mexicana Microscopia, es descobreixen un a l'altre i se segueixen la pista. Abans
d'aquesta trobada cadascú ja sentia una atracció pels objectes, la memòria, la micologia, els
mecanismes i la fragilitat. Se segueixen en la distància mantenint una relació epistolar durant anys
fins que, en la primavera de 2012, mentre Jomi era de gira amb Las tribulaciones de Virginia al
Brasil, a Shaday li ofereixen viatjar allà per escriure sobre els Hnos. Oligor en un festival. Després
d'aquesta trobada fugaç la relació epistolar s'intensifica i comença a tenir forma amb La máquina
de la soledad. Jomi viatja a Mèxic i llavors es dóna la trobada de la maleta amb les 600 cartes, es
convertirà en el motor del projecte. Junts es dedicaran a la creació de l'obra fins a la seva estrena
a San Luis Potosí l'agost del 2014.

COMPANYIA PLAYGROUND / XAVIER BOBÉS Cosas que se olvidan facilmente

Del 2 al 4 i del 8 al 10 de gener. Espai 111. 18 i 21 h (excepte dia 4, a les 19 h)

És un projecte que ja s'ha estrenat al Festival Grec i que ha pogut veure força gent. No massa,
perquè està pensat per ser vist només per cinc persones. De fet, les entrades per a aquests dies ja
estan exhaurides, però en conseqüència ho han allargat dos mesos més per tal que hi pugui
assistir més públic. Al Mercat us informaran dels horaris.

El projecte arranca de quan, l'any passat, Bobés es va adonar que començava a tenir problemes
de memòria. No era l'únic: la seva mare també tenia buits importants. Aquests oblits el van inspirar
a crear un viatge per la memòria, a través de fotografies de la meitat del segle XX. "Treballo a
partir de la meva memòria i la del públic. Hi ha fotografies dels anys 40 que tothom coneix, o per
haver-ho viscut o perquè les ha vist, però a les que cadascú pot donar un sentit diferent en funció
de com les interpreti." Les fotografies estan acompanyades d'objectes quotidians "d'aquells que
tothom troba pels armaris de l'àvia", també algunes olors: "És un joc de sentits. La gent toca, olora,
parla... És una experiència molt particular que va néixer per ser vista per cinc persones i no pot
fer-se d'altra manera", ha dit Bobés. Té una durada de 75 minuts.

"M'agrada treballar i investigar la subtilesa dels objectes com ara la fotografia, el paper imprès...
He escollit imatges de tot l'Estat espanyol, perquè són les que tenim a la memòria. D'aquesta
manera l'imaginari de cadascú farà el seu propi recorregut per aquesta Espanya dels anys
40/50/60/70," continua l'autor.

CaboSanRoque & ROCIO MOLINA Impulso

Sala MAC. 4 de gener, 20.30 h

Fontdevila està molt cofoi de poder presentar Impulso: "Si bé tot el cicle està protagonitzat per
grans artistes, aquest espectacle fa molt de goig perquè ha sortit de l'enamorament de dos artistes
de registres molt diferents i tots dos grans exponents de les seves particularitats."

Laia Torrents, de CaboSanRoque ha assistit a la presentació i ha dit que "en Jordi, en Cesc, el
Marc del Mercat- i la Rocio ens van venir a veure perquè ella ens volia conèixer després d'haver
vist la nostra expo al Santa Mònica." La Laia ha confessat que, sense saber res del flamenc,
"veure ballar la Rocío és alguna cosa que emociona. Potser faré un comentari simplista però... és
com veure el Messi! Té un llenguatge particular, molta tècnica i és molt treballadora." La Rocío els
va demanar de crear un espai sonor per a ella: "Hem treballat cadascú al seu terreny sense entrar
al terreny de l'altre i ens hem complementat. Nosaltres hem posat el so i ella, el moviment. A
l'espai que hem creat ens agrada dir-li Un campo de trigo para Rocío." Cesc Casadesús ho
interpreta així: "És una d'aquelles històries d'amor que sorgeixen de necessitats. Tots dos
buscaven un nou llenguatge i es van trobar. Tots dos són minuciosos, gent que busca la perfecció



i que han anat a fons."

Aquest Impulso no és formalment un espectacle. "És el resultat d'una trobada. Podria ser l'inici
d'un espectacle..." De moment en tenim un tast que promet molt.

LLUÍS DANÈS. Nàufrags

Sala MAC. Dia 8 ( 20 h); dies 9 i 10 (18 h)

Segurament recordareu que Nàufrags s'havia d'estrenar al Temporada Alta, però que la
complexitat de l'espectacle i l'incombustible perfeccionisme de Lluís Danès ho van impedir. No
estava a punt. Ara si que ho està, i disfrutarem de l'estrena oficial al cicle Oh!.

Nàufrags és un espectacle de teatre visual en què titelles, objectes, veu i música comparteixen
escenari. "Els objectes de Danès desprenen dramatúrgia plàstica. Estem segurs que sorprendrà.
En Lluís, aquest cop ha volgut anar més lluny en el missatge i treballar el que està explicant en
profunditat." La temàtica gira a l'entorn dels ofegats de la Mediterrània, i ho explica en una
narrativa molt punyent, actual i alhora poètica. Hi ha una mena de pastera formada per dos pianos
des d'on es toca la música en directe. Els titelles són els nàufrags que habiten a la pastera o a
diferents pasteres. Hi passen diversos viatges. És el naufragi de la societat, que mostra coses que
ens passen davant els ulls i no veiem. És un treball que realment toca."

Com dèiem a la introducció, el cicle Oh! Poètiques de la illusió proposa sis universos molt
particulars que no tenim sovint l'ocasió de veure junts. Un grup de creadors que, sense haver-ho
previst, han configurat un cicle al voltant de la poètica de l'objecte que no deixarà indiferent ningú.
Casadesús ha advertit, però, que tot i que hi surtin titelles i objectes, "no són espectacles familiars.
Penso que es poden veure a partir de 12 anys, no abans." Ei, però no perquè siguin raros, eh!

Per fer possible veure'n el màxim, s'han posat a la venda packs per a tres funcions (20%
descompte) o per a cinc (30%).

Més info: mercatflors.cat


