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Aquest dijous 9 de març engega al Mercat de les Flors un cicle, d'alguna manera agermanat amb
el que presentàvem ahir sobre La revolució dels gèneres, de la Sala Beckett. No és casualitat, "és
una coincidència volguda i ens hem compromès en parlar l'un de l'altre", ens deia ahir Toni
Casares. El cicle s'anomena TRANSaccions i gira al voltant del cos, el gènere i la performance. És
un recull d'obres, persones i artistes de llenguatges diferents però amb mirades en comú. L'han
preparat Marc Olivé, responsable de la programació del Mercat i Gaston Core, responsable de la
Sala Hiroshima, que també participa al cicle.

Àngels Margarit ha obert l'acte treient-se mèrits: "No hi he tingut res a veure però tindré la sort de
gaudir-ne. M'agrada molt la programació que han preparat. És bonic fins i tot el programa!"
Efectivament, no us perdeu el programa de ma, els que tingueu la sort d'anar-hi, perquè sembla
que el tema entrades està ja impossible. Però sempre podeu anar a fer una copeta a La Soleà (el
bar del Mercat) i a veure si hi ha un miracle...

Marc Olivé explica, però, que tot i ser un cicle d'accions transgressores envers el cos, "no
pretenem mostrar res nou. Són artistes que ja han passat per la ciutat, hi han treballat... però ara
volen donar visibilitat a aquests temes tots junts, al Mercat i a l'Hiroshima. Una TRANSacció és
allò que va més enllà de l'acció en un marc ampli de la societat." A les peces hi ha humor "un
humor transversal que les toca a totes perquè de vegades és millor riure que plorar. L'humor ens
permet agafar-ho amb distància. És més naif, però és una manera de no patir perquè darrera
l'humor hi ha pena. Són coses que passen i la idea és mostrar el que succeeix en la societat
actual, a partir d'aquests tres elements, el cos, el gènere i la performance", afegeix Tanya Beyeler,
de la companyia El Conde de Torrefiel.

L'artista diu que el cicle requeria el retorn Mimosa, que es va estrenar l'any 2011 i que torna
precisament perquè hi encaixa de ple: "Era una època en que vivíem sota runes, tot es va
enfonsar. Veiem com patia la gent i com li afectava el dia a dia. L'esclat de la crisi ens va portar a
un temps molt dramàtic i aquella va ser l'aportació dels artistes al malestar, amb un humor súper
histriònic."

LA SALA HIROSHIMA

Gaston Core ha mostrat la seva satisfacció per poder contaminar-se amb el Mercat de les Flors
amb aquest projecte i ha explicat la programació, que comença avui mateix amb Ivo Dimchev, un
artista búlgar molt conegut internacionalment.

Porta dues creacions:

P project, -dia 9, 20 h. una performance d'interacció amb el públic, que es basa en paraules que
comencen amb la lletra P. Es convida als espectadors a escriure poesia improvisada a l'escenari, i
l'artista la converteix en cançó.

I demà -dia 10- presenta Fest, una història de ficció que ens proposa trencar el convencionalisme
en les relacions professionals.



"El 19 de març, aprofitant el Dia del pare, portem un performer únic: el ballarí i coreògraf Trajal
Harrell, que presenta el treball Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (s), una
proposta que li ha fet guanyar premis com el Guggenheim Fellowship", explica Core. I continua:
"L'espectacle pren una nova posició crítica molt interessant en l'estètica de la dansa postmoderna,
que emana del període del Judson Church." Trajal Harrell re-escriu el minimalisme i la neutralitat
de la dansa postmoderna amb un nou conjunt de gestos. Ara està considerat com un dels
coreògrafs més importants de la nova generació. Harrell acaba de completar una residència al
MoMA, de dos anys de durada, que li ha permès crear diverses peces.

I anem als dies 25 i 26 de març. Sònia Gómez presentarà a l'Hiroshima Dancers. Un projecte de
transmissió. És una visió del seu solo Ballarina amb set punts de partida per buscar el moviment,
aquest cop per part de dos artistes canadencs: Marc Béland (ballarí) i Alix Dufresne (dramatúrgia).
Veiem com va canviant el cos, curiosament amb el filtre masculí.

EL MERCAT DE LES FLORS

Els dies 11 i 12 de març, La Ribot torna amb les seves Distinguées, en aquesta ocasió sota el títol
Another Distinguée. La reconeguda coreògrafa va iniciar la sèrie Las Distinguidas l'any 1993: "El
meu projecte és fer-ne 100. Ara he fet de la 46 a la 53, vaig per la meitat!", explica. Són, doncs, 8
peces a les que hi participa Juan Domínguez. "És la primera vegada que hi ha un home! Fins ara
sempre eren dones. És una sèrie molt gràfica on la crueltat és possible i visible, tot i que no hi ha
drama." Explica també que l'espectacle és una installació molt gran, que ocupa la Sala MAC.

Jonathan Burrows & Matteo Fargion.

Del 17 al 19 de març. Sala Mac

A mig camí entre la dansa, la comèdia i la performance, l'obra de Burrows i Fargion irradia alegria
alhora que fa pensar. Al llarg dels darrers dotze anys, ambdós artistes han construït un corpus de
duets que barregen la formalitat de la música clàssica amb un plantejament obert i sovint anàrquic
de la representació i el públic, una manera de fer que els ha fet guanyar un gran nombre de
seguidors arreu del món.

Primera vetllada: Both Sitting Duet és la peça que els va donar a conèixer el 2002. A Barcelona
anirà seguida de la seva obra més recent, Body Not Fit For Purpose, que presenta una
confrontació entre la política aïrada i la pura alegria de la dansa, que ens fa riure i, alhora, fa que
ens plantegem tota mena d'interrogants (una hora sense interrupció.)

Segona vetllada. Cheap Lecture i The Cpw Piece, on una conferència cantada és desbaratada per
vaques de plàstic que ballen, canten, parlen, pensen, dormen, van, vénen...

Tercera vetllada. Comença amb Eleanor And Flora Muic i segueix amb Speaking Dance.

en certes ocasions, profundament avorrida per alguna representació, he desitjat que un follet
fastiguejat escamotegés per art de màgia l'obra que estic mirant i la substituís per una de Burrows
i Fargion. Deborah Jowitt (DanceBeat), sobre Cheap Lecture i The Cow Piece, Nova York.

Public in Private / Jasna L. Vinovrski. Staying allive

Dia 23 de març

La Jasna és una noia de Croàcia que es va ajuntar amb un grup de creadors per parlar de les
migracions, els processos burocràtics pels que han de passar les persones quan s'han de
traslladar... "El seu cos passa per diversos stress i es va transformant fins que desconnecta",
explica Marc Olivé.

(M)imosa, amb Cecília Bengolea, François Chaignaud, Marlene Monteiro i Trajal Harrell

Dies 24 i 25

Torna (M)imosa, amb Cecília Bengolea, François Chaignaud, Marlene Monteiro i Trajal Harrell,
obra que s'insira en el documental Paris is Burning sobre el moviment Vogue que fa referència als
concursos que tenien lloc a les sales de ball de Harlem a principis dels 60, on gais, transvestits i
transexuals afroamericans i llatins imitaven les identitats socials i de gènere.



El Conde de Torrefiel presenta: Escenas para una conversación despues del visionado de una
película de Michael Haneke

Del 30 de març al 2 d'abril

A través de les històries i preocupacions de 12 joves europeus l'espectacle dóna una visió de la
societat contemporània, una societat perduda i sotmesa a una forma de feixisme. La peça ens
pregunta: quan som realment lliures en els nostres pensaments i les nostres accions?

La força de l'obra rau en tres mecanismes: l'alternança entre narració i text projectat, el contrast
entre allò que es diu i el moviment en escena i l'omnipresència de la música electrònica que ens
reitera l'alienació i el feixisme.

Formada per Pablo Gisbert i Tanya Beyeler el 2010, El Conde de Torrefiel és un projecte artístic
en el qual conviuen literatura, arts plàstiques i coreografia i busca transcendir el llenguatge verbal,
formulant hipòtesis sobre les incògnites del segle XXI. El Conde de Torrefiel forma part de l'equip
artístic de la companyia de dansa La Veronal en la composició textual i dramatúrgica de les seves
peces.

Andreas Constantinou The WOMANhouse

1 abril

En aquesta peça quatre artistes femenines summament atlètiques es transformen en homes.
Actuen com a autèntics mascles, amb barbes i tota la resta, i provoquen baralles. Qüestionant la
masculinitat en cossos femenins, trenquen amb els estereotips sobre el que representa ser un
home i sobre el que els cossos femenins poden fer. Tendre, agressiu, sexy, vague: aquest
espectacle traspassa totes els límits.

La programació de les TRANSaccios es completa amb un extens programa de conferències, a
l'entorn del gènere i les arts escèniques, dues taules rodones i una xerrada sobre el gènere al circ.

Podeu consultar la programació més detallada a:

http://mercatflors.cat/ciclesifestivals/transaccions-2017-2/

I les conferències, xerrades i tallers:

http://mercatflors.cat/activitat/qui-esta-a-lescenari/


