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Raravis porta ‘...de San Vito’ al Mercat

Elsmecanismes
delmoviment
A.G.
BARCELONA

Andrés Corchero i Rosa
Muñozfaquinzeanysqueno
trepitgen el Mercat de les
Flors. Habituals del Teatre
Lliure i residents a l’Estruch
de Sabadell, entraran demà
al nou temple de la dansa ca-
talana per mirar-se el seu
últim espectacle, ...de San
Vito, entre bambolines, ja
que han decidit no ballar per
primera vegada des que van
fundar Raravis a principis de
la dècada del 1990. Han
cedit l’espai a cinc ballarins-
intèrprets, tots homes, que
parlen a través dels seus cos-
sos del ball de Sant Vito, un
trastorn que provoca movi-
ments arrítmics, involunta-
ris i espasmòdics en el paci-
ent. Ells han agafat els símp-
tomes del mal per tractar-los
des d’un altre punt de vista,
tot desvinculant la seva cre-
ació de la patologia. Parlen
de la bogeria i de l’absurditat
escènica. Curiosament, sant
Vito és el patró dels ballarins
i dels actors.

“Agafem la cosa física, ex-
terna, per treballar-la artís-
ticament”, assegura Rosa
Muñoz. “Es parla sobretot
de la soledat, de la tristesa,
però també hi ha moments
d’humor”, afegeix Andrés
Corchero, que deixa clar
que el seu espectacle té “un
punt desenfadat”. És a dir,
que ningú no vagi al Mercat
de les Flors pensant que
veurà un tractat coreogràfic
sobre la malaltia. Això no

vol dir, però, que els dos ar-
tistes no en sàpiguen res del
ball de Sant Vito. Corchero,
que en va tenir la idea tot re-
cordant el que sa mare li
deia quan era petit, ha fet
que un dels ballarins expli-
qui al públic quin és aquest
trastorn del moviment des-
cobert a l’Edat Mitjana.

Marges d’improvisació
Un espectacle que tracta
sobre el mal de Sant Vito no
podia ser un muntatge tan-
cat. Corchero diu que han
deixat “petits marges” per a
la improvisació als ballarins,
tot i partir d’una estructura
fixada. Als cinc solos de ...de
San Vito, creats pels matei-
xos intèrprets, és on la lli-
bertat del moment es fa més
evident. “No és un campi qui
pugui”, matisa Corchero. La
música, com sempre en les
creacions de Raravis, també
hi té un paper important.
“Juguem amb la repetició”,
diu Muñoz. “Juguem amb la
memòria de l’espectador”,
matisa el seu partenaire.

...de San Vito neix d’un
solo que Corchero va crear fa
set anys, titulat precisament
Raravis, nom actual de la
companyia. “Sempre ens
han interessat les coses
rares de l’ésser humà”, expli-
ca el coreògraf, important in-
troductor al nostre país del
Butoh, dansa japonesa. Amb
la seva companya, provinent
de la dansa contemporània,
han creat un estil singular,
reconeixible i ja transmissi-
ble a d’altres ballarins. El seu

nou espectacle, avança Cor-
chero, reflecteix “l’esperit de
voler trobar coses noves, in-
novar una miqueta” que en-
cara els mou. Amb ...de San
Vito volen que l’espectador
“es mogui per dins”. ■ Cinc ballarins-intèrprets investiguen les raons del moviment del cos ■ RARAVIS

Aniversaridela
JuliàCarbonell
Laformació
simfònicadeLleida
arribaalprimer lustre
amb230actuacions

Joan Tort
LLEIDA

L’Orquestra Simfònica Julià
Carbonell de les Terres de
Lleida farà 42 concerts fins
al maig en el IV Festival d’Hi-
vern de l’entitat, que coinci-
deix amb el cinquè aniversa-
ri de la seva creació. L’or-
questra arriba a aquesta
etapa de consolidació amb
230 concerts fets i amb una
creixent projecció catalana i

internacional, segons expli-
ca Antoni Pallés, gerent de
l’orquestra. La nova tempo-
rada, amb concerts a Lleida i
comarques i Barcelona, in-
clou vuit noves produccions.
Joan Busqueta, director de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
destaca que l’orquestra sem-
pre dóna suport a músics,
compositors i solistes lleida-
tans, sense oblidar els clàs-
sics i la presència internaci-
onal. Pallés també ressalta la
celebració de dos concerts
d’homenatge a Julià Carbo-
nell, que dóna nom a la for-
mació, amb motiu del 120
aniversaridelseunaixement
i el 35 de la seva mort. ■




