
http://www.teatral.net/ca/noticies/19424/els-itineraris-de-la-nova-temporada-201718-del-mercat-de-les-flors

Secció: Teatro
23/06/2017

Els Itineraris de la nova temporada 2017/18 del
Mercat de les Flors

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

Com que s'acaba el curs, seguim presentant temporades. Avui hem anar al Mercat de les Flors, on
l'Àngels Margarit, nova directora artística d'aquesta Casa de la Dansa des del mes de març, ha
presentat la temporada 2017/18 i també el que serà el seu Projecte per als propers quatre anys,
en què tindrà la responsabilitat del càrrec. Per intentar fer una informació més pràctica, el projecte
l'hem explicat en una notícia apart: http://www.teatral.net/ca/noticies/19423/angels-margarit-presen
ta-el-seu-projecte-per-al-mercat-de-les-flors#.WUzU0WiLSDI

UNA TEMPORADA DE TRANSMISSIÓ CONTÍNUA

La Temporada, encara projecte de Cesc Casadesús en un 80%, comença amb nom propi:
"Transmissió contínua, que significa que la dansa es dona de persona a persona i fa aprendre a
uns dels altres. Vol transmetre una idea de continuïtat en la transició del projecte del Cesc al meu.
Està construïda amb la seva estructura i jo l'he intentat donar forma, portant-la a territoris que
m'agraden." I una novetat molt pràctica per als espectadors: les propostes s'han classificat per
itineraris.

ESPECTACLE INAUGURAL

La temporada engega amb una proposta novedosa: es diu Producció Nacional de Dansa, i inclou
dues peces: L'estol, de Roser López Espinosa i Many. de Thomas Noone. Forma part del Pla
d'Impuls a la Dansa de la Generalitat. Es tracta d'un concurs públic de projectes coreogràfics que
selecciona un comitè expert. Enguany es van presentar 8 peces i se n'han seleccionat dues. El
projecte involucra 18 municipis. Estan programades del 28 de setembre a l'1 d'octubre

ELS ITINERARIS. 1.PARTITURES

El primer itinerari, anomenat Partitures proposa peces abstractes, "allò que descriu la coreografia".
Es distingeix per la recuperació de la peça Rosa danst Rosas, de la companyia Rosas, que "vam
poder veure fa 32 anys i que va transformar la mirada de tothom. La reposició ens permetrà veure
què ha passat en aquests anys." Naturalment vindrà amb un nou repartiment i es podrà veure del
5 al 8 d'octubre. La peça es fonamenta en el minimalisme a partir de la música repetitiva de
Thierry De Mey i Peter Vermeersch. La creadora és Anne Teresa de Keersmaeker, directora de la
companyia, que va crear ella mateixa l'any 1983 i ha esdevingut referència internacional de la
dansa postmoderna.

Les Partitures ens porten al maig (del 4 al 6), on retrobem Anne Teresa de Keersmaeker, aquest
cop amb Salva Sanchis per presentar A love supreme. Tots dos han coreografiat un quartet que
balla al ritme de la peça de John Coltrane que dóna nom a l'espectacle. "Salva és molt radical, i fa
peces on la dansa i la música són essencials." Es refereix a la peça Radycal Light , també per a
quatre ballarins, a partir de música minimalista, techno i electrònica, que es veurà del 18 al 20 de
maig.

La companyia de dansa contemporània establerta a Brusselles Thomas Hauert /Zoo, que, com
Salva, ha passat per Roses, compleix 20 anys i ho celebra amb tres espectacles: El solo (sweet)
(bitter) i Pulse Constellations, un programa doble per al 6 de març, i Inaudible, en cartell del 8 al 10
de març.



Aquests espectacles conformarien el que Margarit en diu una constellació.

Més Partitures. Del 23 al 25 de novembre, Olivier Dubois i el Ballet du Nord porten una producció
de gran format Auguri, amb 22 intèrprets a escena. "És la quarta peça que fa sobre la recerca de
la felicitat. És espectacular, tot energia i moviment!", assegura Margarit. Dubois, director del Ballet
du Nord, és considerat per alguns com a l'enfant terrible de la dansa contemporània.

Del 26 al 29 d'abril Guy Nader i Maria Campos presenten la coproducció amb el Mercat: Set of
sets "on veurem la feina que han fet aquest darrer any."

ITINERARI 2. DIÀLEGS

"Es diu així perquè els seus continguts dialoguen o es presenten com un diàleg." Tot i que ja
n'hem parlat perquè és el que obre la temporada, la proposta Producció Nacional de Dansa entra
de ple en aquest itinerari.

Ramon Balagué & Sònia Gómez proposen un diàleg entre el passat i el present, amb la música, la
dansa i la parla del Maestrat. El títol és A vore i els veurem el 14 i 15 d'octubre.

I ara els Diàlegs es converteixen en una Constellació femenina. Sol Picó, en coproducció amb el
Mercat ens porta dues peces. Del 26 al 29 d'octubre serà el torn de We Women i del 2 al 5 de
novembre, el de Dancing with frogs. "Les dues coreografies proposen una mirada a les dones de
tot el món que, malgrat tinguem diferents cultures, els problemes són sempre els mateixos."

La dona continua sent protagonista del 20 al 22 d'octubre amb Olga Pericet, la ballarina de
flamenc contemporani "que torna als arrels i busca en les tradicions allò inherent a la dona." La
peça es diu Pisadas, fin i principio de mujer i compta amb la collaboració de Juan Carlos Lérida.

La Poderosa porta al Mercat els 4 i 5 de novembre Hacer história (s) Vol. II un cicle que vol mirar
enrere i va a buscar les coreografies del segle passat de Loie Fuller. "És un diàleg de memòria,
perquè recuperen part del treball i la memòria de Fuller, una de les coreògrafes més importants del
segle passat."

I del 23 al 25 de febrer una peça ja coneguda i fortament aplaudida: La Partida, de Vero Cendoya,
que aquest cop es podrà veure per primera vegada en un espai tancat. "Un diàleg entre el futbol i
la dansa que busca els límts entre el món femení i masculí; entre esports i art. La Vero tenia ganes
de fer la versió sala!"

ITINERARI 3. NARRATIVES

Un itinerari ple de propostes: El Cullberg Ballet (del 2 al 4 de febrer), amb Protagonistes "una peça
forta i radical, diferent, inoblidable, amb 14 ballarins." Lali Ayguadé (de l'1 al 4 de març) presenta el
seu segon treball de llarga durada: U an Mi, una peça física amb component teatral; Marina
Mascarell (del 15 al 18/3) proposa a Three Times Rebel una reflexió sobre la condició femenina i la
desigualtat dels gèneres. I Pep Ramis, de Mal Pelo, que arriba els dies 5, 6 i del 10 al 13 de març
amb The Mountain, The Truth & The Paradise, farà "una revisió necessària als seus 50 anys de
professió, a les eines emprades i al recorregut."

ITINERARI 4. INCREÏBLES

És l'itinerari del circ, amb qui el Mercat de les Flors sempre ha tingut una excellent relació. Es
concentra al mes d'abril amb tres peces: Bèsties, de Baró d'Evel Cirk Cie, "que ja vam veure i va
ser un èxit!" del 6 al 15 d'abril; Silenzio, de Roberto Magro, un espectacle que dóna veu a les
dones que han viscut sempre en silenci, i que vindrà amb un gran repartiment del 12 al 15 d'abril. I
acaba amb Psirc i El meu nom és Hor, segon espectacle de la companyia, una peça basada en la
poesia visual i diverses tècniques de circ. Del 19 al 22 d'abril.

Aquest Itinerari va més enllà dels espectacles i oferirà laboratoris en complicitat amb La Central
del Circ i l'Escola Rogelio Rivel.

ITINERARI 5. TALLA ÚNICA

Una nova manera d'anomenar el espectacles infantils perquè "sempre ens han interessat els
espectacles per a tothom. I, finalment, cadascú l'entén segons l'edat!", diu Margarit.



Aquí hi ha la Companyia de Circ 'eia' amb el seu ja celebrat In Tarsi (22, 23, 27, 28, 29, 30/12 i 7,
12 i 13/1)

Segueix Àngels Margarit i Cia Mudances amb Back Ábac, la tercera peça de Mudances per a tots
els públics, que forma part del projecte educatiu del Mercat de les Flors (20/21, 27/28 de gener.

Els dies 3 i 4 de març torna Thomas Hauert amb una meravella: Danse étoffée sur musique
déguisée, pensada per a un públic a partir de 5 anys. "És força conegut a Catalunya perquè és
pedagog i ha vingut a fer diversos workshops." L'espectacle és ple de sorpreses, amb la idea de
disfressar la dansa i els instruments.

Acabem amb Albert Quesada que, els dies 17 i 18 de març, portarà al Mercat el seu Slows Sports
Kids, "una peça sobre el virtuosisme dels esports, treballat en el concepte talla única".

ELS FESTIVALS

I ja, dins la temporada només queden els festivals que acull o organitza el Mercat de les Flors: El
Més Petit de Tots, "amb espectacles sorprenents, que ja fa anys que els acollim", dedicat als
infants (del 9 al 19 de novembre); el Hop Festival, de creació contemporània i dansa urbana (del 9
al 12 de desembre) i el Sâlmon, ja consolidat, el més radical i un dels més esperats, que es crearà
a El Graner i que arribarà al Mercat del 8 al 18 de febrer, amb Cris Blanco, Patricia Caballero, El
Conde de Torrefiel... i una mirada a l'Amèrica Llatina.

El Mercat també acollirà els Projectes Barris en Dansa, Sudansa i Basket Beat. Moviment, art,
educació i acció social. N'anirem parlant.

Bé, mireu-ho a poc a poc que hi ha propostes interessantíssimes. O consulteu el web del Mercat:
www.mercatflors.cat.


