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‘Cosa d’homes’, el darrer espectacle de la companyia catalana, escenifica el recorregut íntim d’una parella d’homes

Lanònima Imperial presenta la
seva visió de l’homosexualitat

“La idea va sorgir el mes d’oc-
tubre passat, tenia a dos grans
ballarins i volia fer una peça
sobre la intimitat per canviar
de registre i allunyar-me de les
obres de grup que acostumo a
fer”, explica Juan Carlos Gar-
cía, director de Lanònima Im-
perial. El resultat és una invi-
tació a presenciar la relació
íntima entre dos homes des
d’una visió plàstica del joc sen-
sual, sexual i tendre dels ba-
llarins. Segons García, Cosa
d’homes, que s’estrenarà aquest
dijous i es representarà fins dis-
sabte al Mercat de les Flors,
s’acosta al fet de l’homosexu-
alitat “des de la normalitat i
sense complexos”.

Enmig de la polèmica dels
matrimonis homosexuals i
conscient del moment en què
es presenta l’obra, el director
de Lanònima prefereix parlar
de casualitat: “No volem fer cap
reivindicació, només mostrar

la realitat tal com la perce-
vem”. Però reconeix que aques-
ta obra, que reflecteix una “si-
tuació que encara estava per
fer-se”, és una manera de con-
tribuir a “eliminar les traces de
pensament reaccionari que en-
cara perviuen en la nostra so-
cietat”.

Nicolaas Marckmann i Glaub
da Silva són els ballarins que
interpreten aquesta relació de
parella, i que també van parti-
cipar en el procés creatiu. “Són
dos homes que viuen la seva se-
xualitat de forma madura i es-
taven dispostats a mostrar-la
sense embuts” explica García,
i afegeix que els va fer buscar
en les seves emocions i experi-
ències de parella “per trobar la
confluència entre la coreogra-
fia i la vivència personal”.

Cosa d’homes, peça molt dife-
rent a la resta de produccions
de la companyia, molt més ín-
tima i lírica, conserva, però, el
segell de Lanònima: “Dansa,
dansa i dansa, és a dir un tre-
ball de recerca des del movi-
ment i la fisicitat”, explica Gar-
cía, a punt de celebrar els vint
anys de la companyia, fundada
l’any 1986. Una dansa que, per

guanyar intensitat, recolza en
altres elements com la música,
els arranjaments escenogràfics
de José Menchero o les video-
creacions de l’australià Law-
rence Wallen.

D’aquesta manera, composi-
cions del segle XVII s’entrella-
cen amb temes de Björk, Chet
Baker, un grup de techno ale-
many o Caetano Veloso, en el
marc d’una escenografia sen-
zilla amb elements que apa-

reixen i desapareixen, plens de
simbolismes. Fotos de flors,
dels ballarins nus o d’una de
les icones gais, Sant Sebastià,
contextualitzen aquest mo-
ment de trobada eròtic.

El propòsit de García és sub-
mergir l’espectador en la inti-
mitat d’una relació homose-
xual convertint-lo en voyeur de
les seves fantasies i del seu joc
de seducció, però sempre des
d’un punt de vista tendre i de

vegades també irònic. “En cap
moment ens hem autocensu-
rat”, declara el director, que re-
coneix que si han descartat al-
guna cosa ha estat per motius
pràctics: “Si no es despullen a
escena no és per pudor sinó
perquè resultava incòmode ba-
llar sense roba, per això vam
preferir mostrar-ho amb fotos”.

Cosa d’homes, que es va estre-
nar al febrer, s’ha presentat a
Bilbao, Girona i Madrid, on se-
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LANÒNIMA IMPERIAL

Montse Gardó
BARCELONA

Atracció,
passió,
fantasies
secretes o

desencís. La nova
obra de Lanònima
Imperial té tots els
elements d’una
típica relació de
parella, aquest cop
protagonitzada per
dos homes.

gons el director va despertar
una gran expectació i va tenir
una molt bona acollida, “so-
bretot entre el públic femení”.
Després d’un mes de vacances,
la companyia reprendrà la seva
gira que els portarà a Mèxic,
Gal·les i per l’Estat, alternant
aquest muntatge amb una
nova producció: La mar de for-
mes, destinada al públic fami-
liar i primera incursió de La-
nònima en l’univers infantil.

Una classe magistral de postmodernitat: desposseïda de tota
emoció, tot el joc que ens puguem plantejar és possible però
sense gens de narrativitat, i qualsevol variant formal és bona...
Trisha Brown representa l’era postmoderna que en dansa va
significar l’alliberació total i la consegüent obertura de vies
completament inesperades de les quals encara bevem avui.
Però, per què de vegades tot plegat ens deixa totalment indi-
ferents?

En el programa triple que va presentar al Teatre Grec les dues

primeres peces, Present tense i Astral convertible, no van signifi-
car res més que un exercici plàstic i compositiu pel que fa a la
coreografia i l’espai, en total concordància amb la música de
John Cage que les acompanyava. La primera era un martelleig
de pianets que semblaven moguts pels passos dels set ballarins,
component figures que s’obrien o es tancaven, com les flors del
test de Rorschach i amb portés encadenats que convertien aquests
intèrprets en éssers voladors i juganers talment com angelets
caiguts.

En la segona peça de l’espectacle, el formalisme ja era abso-
lut, l’austeritat del vestuari deixava els cossos sense tamisar i
podíem veure amb total claredat com es construïen les diago-
nals o els escorços que dirigirien els moviments posteriors i
els nombrosos salts.

En canvi, a la tercera sí que es va poder gaudir amb tots els
sentits i deixant de banda la raó, que fins aleshores havia do-
minat l’entregat espectador de la llegenda vivent. La diferència
principal entre les dues primeres peces i Groove and countermo-
ve és la música jazz de Dave Douglas, que –fins i tot amb uns mo-
viments gairebé iguals que els de les anteriors composicions–
encomana inevitablement la seva emoció i el bressolat balan-
ceig als ballarins i, aquests al seu torn , al públic. Que n’és de di-
ferent el resultat, així! A més a més, amb els vestits, cadascun
d’un color diferent, i les coreografies personals succeint-se l’una
rere l’altra com a onades desplegant-se en el buit, ens apareix
talment un arc de Sant Martí després de la pluja. Alegria!
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Segons el director,
l’obra “no és una

reivindicació,
només volem

mostrar la realitat”


