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Jan Fabre porta al Lliure la seva oda sobre l'androgínia 

• Lisbeth Gruwez balla sota una pluja d'oli a 'Quando l'uomo principale è una donna'

ROGER PASCUAL

Una ballarina d'aspecte androgin dansa despullada sota una pluja d'oli al ritme del Nel blu dipinto di blu
(Volare) de Domenico Modugno. Sobre un escenari cada vegada més relliscós, Lisbeth Gruwez intenta
pujar fins a un nivell superior que transcendeixi l'eterna dicotomia entre els sexes. Aquesta és l'essència
de Quando l'uomo principale è una donna, l'última i provocativa creació artística de Jan Fabre. L'obra,
que es va estrenar la setmana passada al festival Temporada Alta de Girona, es representarà aquesta
nit i demà a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure.

"La tria de l'oli d'oliva pretén dotar l'espectacle d'una atmosfera autènticament mediterrània",
afirma Gruwez, que recorda que l'olivera, per als grecs, era el símbol de la reencarnació i que, durant
molt temps, les olives s'utilitzaven com a mètode anticonceptiu.

No és pas la primera vegada que la ballarina adopta el paper d'androgin. De fet, a As long as the world
needs a warrior's soul, que és la seva primera col.laboració amb el director belga, ja interpretava una
dona que es transformava en home al menjar un tros de llard. En aquesta ocasió, salta contínuament
del paper de dona al d'home, i arriba a posar-se dues boles als pantalons per plasmar d'una manera
molt explícita el canvi.

El muntatge aborda obertament la lluita entre sexes i es planteja com un homenatge al poder i també a
la força de les dones. Artista plàstic i multimèdia, dramaturg, coreògraf, director i també escultor, Fabre
considera que "la masculinitat conté inevitablement un component femení perquè, de fet, abans
de néixer, un home és necessàriament part d'una dona".

El polifacètic i inquiet creador li ha brindat tota la llibertat per compondre el solo en què, a mesura que
anava prenent cos, ell anava afegint "la seva pròpia salsa".

TERRENY RELLISCÓS
"Al principi és realment difícil però al final aprens a estilitzar els teus moviments sobre un
material totalment relliscós", reconeix la també coreògrafa. Fins a 17 litres d'oli cauen sobre el seu
cos en el transcurs de l'espectacle, estructurat en tres parts i que vol ser un homenatge a la fotografia
d'Yves Klein Salt al buit. "Per mi no suposa cap problema ballar despullada", assegura Gruwez,
sempre que estigui artísticament justificat: "És una qüestió de confiança entre el coreògraf i la
ballarina". 
Lisbeth Gruwez, en una imatge de la coreografia.
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