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33 Actors i ballarins, durant un assaig de Nieuwzwart, al Mercat. 
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PRESENTACIÓ 

Wim Vandekeybus canvia 
el pas amb ‘Nieuwzwart’

M.C.
BARCELONA

E
l polifacètic Wim Vande-
keybus ha elegit el Mercat 
de les Flors per presentar 
el seu nou espectacle Ni-

euwzwart, que interpreta la seva re-
novada companyia, a partir de demà 
a la nit (21.00 hores). L’obra estarà en 
cartell fins al dia 17 de maig vinent. 
El coreògraf belga, amb una dilata-
da trajectòria de 20 anys, ha decidit 
tornar a començar amb set joves ac-
tors i ballarins amb qui no havia tre-
ballat abans.
 El resultat és Nieuwzwart, que sig-
nifica «nou negre». «Volia aconse-
guir un nou color, crear un univers 
nou», explica Vandekeybus, encan-
tat amb la col·laboració que ha tro-
bat al Mercat de les Flors, coproduc-
tor de l’espectacle.
 «La meva relació amb el Mercat ve 
de lluny. Aquí m’hi trobo com a ca-
sa, hi ha gent molt competent, des 
del director, Cesc Casadesús, fins als 
tècnics, que són magnífics», desta-
ca molt animat després de  dies d’in-
tensos assajos i últims ajustos da-
vant la seva pròxima estrena mun-
dial. Aquesta és la segona estrena 

d’aquestes característiques que pro-
tagonitza al Mercat amb la seva com-
panyia Última Vez després de 7 for a 
secret never to be told, al Festival Grec 
de l’any 1997.
 En la seva nova aventura compta 
amb el suport de l’escriptor flamenc 
Peter Vershelst i l’actor Gavin Web-
ber, que interpreta el text. També 
hi és l’eclèctic músic de rock Mauro 
Pawlowski, creador de la banda so-
nora de l’espectacle que toca en di-
recte amb dos intèrprets més.

OBRA ABSTRACTA / «Aquesta peça és 
bastant abstracta. És un treball que 
explora la part de l’inconscient, de 
la intuïció i l’impuls de l’ésser hu-
mà», diu Vandekeybus, que ha pres 
com a punt de partida el cos a l’àm-
bit temporal, l’eternitat de l’ànima 
i el perill que representen les pas- 
sions humanes. «Els ballarins són 
com criatures canviants que van 
evolucionant i renaixent per buscar 
noves formes, per inventar els seus 
propis ritus».
  Un d’ells, Mate Meszaros, assen-
teix. Per a aquest noi d’origen hon-
garès i 29 anys, l’experiència de tre-
ballar amb la companyia Última Vez  

ha estat brutal. «El treball amb Wim 
és molt intens. Has de donar el 100% 
constantment. Tant és així que fins 
i tot quan me’n vaig a dormir somio 
amb la peça que hem creat», destaca. 
El procés va començar fa quatre me-
sos a Bèlgica i l’ha atrapat completa-
ment. «El més difícil ha sigut crear 
un personatge que evoluciona, que 
canvia», afegeix. 

ENERGIA ROCKERA / Els moviments són 
molt físics i enèrgics, i com que la 
música és un rock, amb molta força, 
inquietant a vegades, i atrevida. Va 
directa a l’estómac.
 Després  del Mercat, l’espectacle 
farà gira per diferents països. Des-
prés, Vandekeybus intentarà avan-
çar amb el seu primer film sense 
dansa. Es tracta d’una ambiciosa 
producció que es rodarà al Brasil. «La 
idea era fer-la a Xile però com que és 
una coproducció brasilera he hagut 
de canviar», diu el creador. H

El coreògraf belga 
porta al Mercat la seva 
nova companyia, amb 
ballarins i 7 actors

«Explora la part 
inconscient, 
de l’impuls i la 
intuïció», afirma

ESTRENA

El ‘Paso doble’ de Barceló
i Nadj aterra al Lliure

El pintor i el ballarí 
creen una escultura 
efímera en directe

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Tres anys després de recollir l’èxit a 
Avinyó i Nova York, el pintor Miquel 
Barceló i el coreògraf Josef Nadj es-
trenen avui la seva perfomance Paso 
doble al Teatre Lliure, dins del cicle 
Radicals que es desenvolupa a la Sala 
Fabià Puigserver. Durant 50 minuts, 
els dos artistes manipulen en direc-

te un mur d’argila vermella i usen 
els seus propis cossos per crear una 
escultura efímera que acaba destru-
ïda al final de cada funció (fins al dia 
11, entrades esgotades).
 El projecte de col·laboració va sor-
gir quan, el 2004, Nadj va visitar  Bar-
celó al seu estudi i va veure un vídeo 
del seu treball mural per a la cate-
dral de Palma de Mallorca. El ballarí 
li va proposar llavors fer una versió 
en viu d’aquell projecte. «Nadj em va 
comentar que volia viure l’experièn-
cia de ficar-se en un dels meus qua-
dros», ha dit el pintor. H

33 Barceló i Nadj, durant un moment de la seva peculiar creació.
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