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La dansa recorre el país
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La sala Maria Aurèlia Capmany del Mercat de les Flors ha acollit la presentació de la primera
Producció Nacional de Dansa (PND), un projecte del Departament de Cultura de la Generalitat que
compta amb la coordinació i producció executiva del Mercat de les Flors i el suport col·legiat de 18
municipis catalans. De la mà dels coreògrafs Roser López i Thomas Noone, aquest dijous 28 de
setembre sestrena al Mercat de les Flors el primer fruit daquesta iniciativa, un muntatge de gran
format i composició doble que girarà per 18 teatres municipals darreu del territori.

Roser López i Thomas Noone

Àngels Margarit, directora del Mercat de les Flors, ha encetat la presentació amb la següent
declaració: La dansa és comunicació i entre tots fem cultura i coneixement. Una voluntat de
transmissió contínua entre artistes i auditori que és la finalitat principal daquest innovador projecte.
Promoure linterès, el reconeixement i la visibilitat de la dansa arreu del territori català, per intentar
superar, en paraules del conseller de Cultura Lluís Puig, un estat no òptim de la dansa en aquest
país. En aquesta direcció, el projecte promou diferents activitats per apropar-se al públic, com els
tallers de dansa adreçats a professionals i estudiants del sector, els col·loquis post-funció o els
assaigs oberts, a través dels quals els espectadors poden experimentar un tast del procés de
creació de la peça.

A un Institut del Teatre en vaga indefinida pel context sociopolític que estem vivint aquests dies, el
conseller de Cultura ha expressat la necessitat de promoure projectes com el PND, els quals
enforteixen lesfera cultural i la col·laboració entre institucions i col·lectiu dartistes, una flor que ha
de portar moltes llavors perquè es pugui multiplicar aquest fruit.

Lestol, de Roser López Espinosa

Un dels dos imaginaris que perfilaran aquest muntatge és Lestol, de la coreògrafa Roser López,
formada a la MTD dAmsterdam i que ha treballat, entre daltres, amb Àngels Margarit i Cesc
Gelabert. De bagatge internacional, ha desenvolupat la seva pròpia obra com a creadora i ha
donat vida a espectacles com Novembre, Lowland o The Lizards skin, gràcies al qual va obtenir el
Primer Premi de Solos de Masdanza. Paral·lelament a la seva creació artística, també conrea una
vessant pedagògica com a professora del Conservatori Superior de Dansa de lInstitut del Teatre
de Barcelona i impartint cursos a festivals internacionals.

Segons López, LEstol ens parla del desig ancestral de volar que tenim la humanitat. Per fer-ho,
pren com a punt de partida els viatges migratoris de les aus per subratllar-ne el sentit de
companyonia i de treball en equip que, segons la coreògrafa, són imprescindibles en aquests
moments dindividualisme. Estudiant la mecànica del moviment de les aus, aquesta peça es
nodreix de la seva animalitat, esforç i bellesa fins a bressolar-se en el xiuxiueig dels estornells
quan arriba la nit.

Many, de Thomas Noone

Conegut pel seu estil atlètic i de fesomia poètica, Thomas Noone és resident al SAT! Teatre, des
don treballa per la difusió i reconeixement de la dansa, una tasca que conjuntament a la seva
extensa obra creativa una vintena despectacles amb Thomas Noone Dance- li ha valgut el Premi
Ciutat de Barcelona lany 2011. Director artístic del festival Dansat des de 2006, ha treballat com a
coreògraf convidat per companyies com Norrdans (Suècia) o el Tanztheater de Munster



(Alemanya).

Per Noone, la música és la celebració de la dansa, del moviment [...] lelement original. A la peça
abstracte de Many, la música de Philip Sheppherd senllaça amb el moviment fins a esdevenir el fil
conductor que condueix lespectador a reflexionar sobre la paradoxa de lindividu que defuig
lhomogeneïtat del grup i que, alhora, troba vulnerabilitat en la soledat. Individualitat versus
col·lectiu, identitat versus massa anònima, un joc de contraris que Noone explora amb el seu
característic estil dinàmic i domini tècnic.

Per més informació de lespectacle podeu consultar al web del Mercat de les Flors.

Gira per a 18 municipis catalans

Després de lestada al Mercat de les Flors del 28 de setembre fins l1 doctubre, lespectacle girarà
per 18 municipis darreu de Catalunya: Teatre Principal (Olot), Teatre Fortuny (Reus), Teatre
Monumental (Mataró), Teatre Kursaal (Manresa), Teatre lAtlàntida (Vic), Teatre de la Llotja
(Lleida), Atrium Viladecans (Viladecans), Teatre Joventut (Hospitalet de Llobregat), Teatre
Principal (Vilanova i la Geltrú), Teatre Zorrilla (Badalona), Teatre Auditori Felip Pedrell (Tortosa),
Teatre-Auditori (Sant Cugat del Vallès), Teatre Alegria (Terrassa), Teatre Josep Maria Sagarra
(Santa Coloma de Gramenet), Teatre Municipal (Girona), Teatre Auditori (Granollers), Teatre
Municipal El Jardí (Figueres), Teatre Principal (Sabadell).
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