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De los afectos
Lanònima Imperial i Cia. de
Danza Fernando Hurtado.
Mercat de les Flors, 13 de juliol. Grec
08.

Espectacle de gran for-
mat i amb una ambici-
osa posada en esce-

na, De los afectos vol ex-
pressar relacions marcades
pel desengany, un marc de
sentiments fracassats on el
coreògraf Juan Carlos Gar-
cia s’ha retrobat amb al-
guns vells amics per ajudar-
lo a recuperar una mica de
la il·lusió perduda, com Fer-
nando Hurtado, amb qui
suma afectes i efectes.

Aquests dos antics col·la-
boradors assumeixen un
risc conjunt i el fan extensiu
a altres amistats importants,
com el dramaturg Roberto
Serafide, l’escenògraf José
Menchero, la dissenyadora
Ariadna Papió i el videoar-
tista Lawrence Warren, amb
un resultat gran, fins i tot es

podria dir que grandilo-
qüent. Haver reunit els re-
cursos creatius de les com-
panyies de Gijón i Barcelona
ha permès la realització
d’un muntatge contundent,
amb diferents plans que ju-
guen enigmàticament amb
els vint metres de profundi-
tat de la caixa escènica del
Mercat. Però aquest espai
arquitectònic i lumínic ideal
per a la composició simultà-
nia i les relacions en pers-
pectiva és tan desil·lusio-
nant com una promesa
trencada o, en aquest cas,
una coreografia de frases
explosives però que es limi-
ta a un únic pla d’acció.

Com en les darreres crea-
cions de García, existeix un
gust per imposar direccions
i voluntats a través d’un per-
sonatge-director d’escena,
aquí interpretat per Hurta-
do, sobre la resta del grup,
que correspon més a un es-
til que no pas a una raó es-
tructural. La qualitat dels
ballarins –destaca el cubà
Yester Mulens– és un més
d’aquests elements brillants
però conduïts desencaixa-
dament, com els quadres in-
tervinguts pel tall, la pintura
o el foc, que apareixen i des-
apareixen de l’escena i que
no deixen de ser unes gam-
berrades molt cares.

Crítica
dansa
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L’últim muntatge
de Lanònima
és gran, fins i tot
grandiloqüent

RumbaalPobleEspanyol
Muchachito i Peret
uneixen les seves
bandes en un
concert a Barcelona

David Muñoz
BARCELONA

“Em fa molta il·lusió arribar
a la meva edat i fer-me amb
gent jove de qualitat”, afir-
ma Peret quan parla de
Jairo Perera, líder de la for-
mació Muchachito Bombo
Infierno. Els dos músics
oferiran demà un concert al
Poble Espanyol que farà les
delícies dels amants de la
rumba i la música de ball.
Obrirà la nit la banda de
Muchachito, amb els èxits
dels seus dos primers àl-

bums, Vamos que nos
vamos (2005) i Visto lo
vosto (2007). L’actuació, de
ben segur, aixecarà els
ànims dels assistents i ser-
virà per gaudir de cançons
com Siempre que quiera,
Será mejor, Azul o Aire.
Peret agafarà el relleu de
Muchachito, amb un con-
cert que servirà per arrodo-
nir una nit que promet mo-
ments únics i fortes dosis
de diversió. Per acabar, els
dos músics cantaran diver-
ses cançons junts i faran “el
que el públic ens demani”.

Muchachito no es cansa
derepetirqueaquestprojec-
te és una experiència mera-
vellosa, però, alhora, decla-
ra que quan es va reunir
ambPeretperprimeravega-

da “estava acollonit”. Des-
prés, a base de reunions i as-
sajos, aquest nerviosisme
s’ha convertit en una amis-
tat sincera. “Forma part de
la banda sonora de la meva
família”, diu Muchachito.

Nou disc de Peret
Des d’una admiració mútua
i carregats de bones vibraci-
ons, Muchachito i Peret pu-
jaran demà a l’escenari de la
plaça Major del Poble Espa-
nyol per demostrar que a la
rumba li queda molt recor-
regut per fer; tant com les
noves generacions vulguin.
Peret assegura que no té pa-
raules per expressar el bon
moment que està vivint el
gènere. Agraeix que es valo-
ri la cultura rumbera i
anuncia que, abans de l’oc-
tubre, traurà un nou disc al
mercat. Serà un àlbum amb
cançons que escoltava el
compositor quan tenia 12
anys, d’estil cuplet i carrega-
des de romanticisme. ■

Energia espiritual
‘Sutra’,delcoreògrafSidiLarbiCherkaoui,AntonyGormley,Szymon
Brzóska i17monjosdel templedeShaolin,arribaavuialTeatreGrec

Teresa Bruna
BARCELONA

El Teatre Grec de Montjuïc
és des d’avui fins divendres
l’escenari de fons natural
de l’espectacle Sutra, con-
cebut i dirigit pel coreògraf
marroquinobelga Sidi Larbi
Cherkaoui i interpretat per
monjos budistes del mones-
tir de Shaolin, situat a la
província xinesa de Henan,
entre Pequín i Xangai. L’es-
pectacle és una trepidant
explosió coreogràfica elabo-
rada a partir dels movi-
ments del kung-fu. Neix de
la coproducció entre diver-
sos festivals, entre els quals
Avinyó Atenes i Grec, que
ha permès una llarga gira
d’aquests artistes, que han
sortit per primera vegada
del monestir.

Els intèrprets són 16
monjos molt joves i un d’11
anys. El disseny visual,
d’Antony Gormley (gua-
nyador del premi Tuner),
consisteix en la presència
de capses de mida humana,
amb què els monjos fan di-
ferents construccions per
les quals salten, pugen, bai-
xen, s’amaguen... Despre-
nen una força tal que no-
més pot venir d’algú molt
entrenat en la concentra-
ció, l’espiritualitat i la tra-
dició del kung-fu.

Uns moments abans de
fer les formes a escena, el
nen seu a terra amb les ma-
teixes capses en miniatura

i les posa de la manera com
després es veuran les grans,
com si per a ell fos un joc de
construcció. Una capsa de
diferent color és per a Cher-
kaoui: “Sóc l’únic no monjo
a l’escena. I no ballo, tinc un
rol”. Els monjos utilitzen el
cos sencer per expressar-se:
“Sencer vol dir també l’es-
perit. Per a mi és el mateix”.

Viatges a la Xina
Cherkaoui diu que quan era
nen, Bruce Lee li va obrir els
ulls cap a una nova manera
de fer les coses, l’aprenen-
tatge de la natura, les forces
elementals... L’interès pel
mestre va augmentar amb
el pas dels anys i això el va
portar a visitar el temple de
Shaolin i descobrir l’escola
del budisme Chan. Allà va
copsar la interconnexió
entre cos i ànima i la com-
pleta harmonia amb la na-
tura. Més endavant, com a
ballarí i coreògraf, va pensar
en el muntatge: “Els seus
moviments em van inspi-
rar”. Per escollir els monjos
va parlar amb el seu mestre:
“Era impossible fer un càs-
ting, són 200! Vaig pregun-
tar quins estarien interes-
sats en això, perquè són
joves i els interessen moltes
coses”, explica.

Sutra s’ha muntat al mo-
nestir. L’acompanya música
interpretada en directe per
quatre músics. Szymon
Brzóska, el compositor, hi
toca el piano. ■ Sidi Larbi Cherkaoui a la seva caixa amb el monjo més petit, d’11 anys d’edat ■ HUGO GLENDINNING

Peret i Muchachito estan entusiasmats per la col·laboració i
els diverteix la idea de compartir escenari ■ MIQUEL ANGLARILL


