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Larevoltade
HofeshShechter

El coreògraf israelià establert a Londres s’endinsa
en l’energia de les emocions al Mercat de les Flors

Marta Porter
BARCELONA

Coreògraf, ballarí, composi-
tor i bateria, l’israelià esta-
blert a Londres Hofesh
Shechter ha sorgit com una
de les joves promeses de la
dansa internacional. En
només quatre anys ha
aconseguit posicionar-se
als teatres més prestigiosos
del món sencer, amb quali-
ficatius dels crítics com
“dens, important, energè-
tic, original, ambiciós, apas-
sionant...”. I és que les
obres de Shechter destil·len
energia i modernitat per
tots els costats.

Si bé fa dos anys ja va ser
a Barcelona, al SAT Teatre,
convidatpelGrec,araarriba
al Mercat de les Flors al cap-
davant d’una companyia
consolidada per presentar
dues obres amb les emoci-
ons humanes com a nexe.
Una de les obres ésUprising
(Revolta), una peça inter-
pretada per set homes que
“bàsicament parla de l’ener-
giaquedesprenenelshomes
quan els tanques en una ha-
bitació”, explica el mateix
Shechter. “És una energia
dual, una de lúdica que els fa
riure i jugar i una altra de
combativa i competitiva”.

Sense política
Dins d’aquest caos d’emoci-
ons, el coreògraf assegura
que la seva feina és organit-
zar la coreografia i “estruc-
turar lesemocions”.Malgrat
tractar-se d’una obra molt
masculina i provenir ell ma-
teix d’Israel, Shechter asse-
gura que en l’obra “no hi ha
cap càrrega política”. “Estic
prou saturat d’emocions i
experiènciesrespecteaIsra-
el, i la càrrega política inevi-
table que porto a dins per
haver crescut en aquest país
l’empro en la coreografia,
però no hi ha cap conclusió,
cap declaració de principis”.

La segona obra que pre-
senta, In your rooms (A les
teves habitacions), segueix
el mateix camí d’investiga-
ció, però introduint-hi l’as-
pecte femení. “Són 11 ho-
mes i dones i ja vaig crear la
peça com a segona part
d’Uprising. D’alguna mane-
ra és com un zoom que s’a-
costa a les dones o que se’n
distancia en una panoràmi-

ca per veure els diferents
colors i la profunditat que
aporten, d’alguna manera
elles aconsegueixen que es
vegi què hi ha rere les emo-
cions”, explica el coreògraf.

Les dues peces compten
amb música en directe
composta per ell mateix,
que també balla a la prime-
ra peça. “Vaig arribar a
Londres amb una banda de
música, jo era el bateria,
però em vaig adonar que no
hi entenia prou”. Val a dir,
però, que Shechter havia
ballat a la companyia més
important d’Israel, la Ba-
thseva Dance, sota les or-
dres d’Ohad Naharin.

“Al Regne Unit estan
desesperats a la recerca de
l’oportunitat. Això vol dir
que qualsevol coreògraf,
gran o petit, trobarà com
fer-s’ho, perquè ningú vol
deixar passar cap oportuni-
tat. Hi ha un renaixement
de la dansa contemporà-
nia, que s’està introduint
als teatres, a les televisi-
ons, volen trencar les re-
gles”. Precisament, Upri-
sing i In your rooms són un
“experiment” de The Place,
el Sadler’s Wells i el
Southbank per estrenar
una obra en tres teatres
londinencs. I va esgotar en-
trades a tots tres. ■

nen, Lucas, a qui cau la dar-
rera dent de llet. En el seu
intent de conèixer el ratolí
Pérez, el fa caure en mans
del malvat Penkoff, que es
proposa fer negoci donant-
lo a conèixer arreu del món.

“En aquesta segona part
–explica Schaer–, en Pérez
es troba amb un personat-
ge com Lola, que li permet
veure altres coses de la
vida, adonar-se que no tot
és feina, que també cal di-
vertir-se”. Per fer aquest

primer film adreçat als
nens, el cineasta ha mirat
enrere, cap a la seva infan-
tesa: “He tractat de ser pe-
tit una altra vegada i oferir
als nens d’avui les mateixes
coses que em van emocio-
nar, com E.T., Els grem-
lins, Retorn al futur, Star
Wars, els films d’Indiana
Jones...”.

El més complex d’aques-
ta pel·lícula han estat les es-
cenes que combinen actors
i animació: “Ha estat difícil
aconseguir màgia en les es-
cenes en què no es filmen la
meitat dels diàlegs i perso-
natges”. La pel·lícula abor-
da dos temes clàssics del ci-
nema infantil: la poca aten-
ció que dediquen els pares
als nens i el pas de la infan-
tesa a l’edat adulta. Per al
director, aquest pas no im-
plica “deixar de creure en la
màgia”. “La pel·lícula –afe-
geix– no respon a la pre-
gunta de com el ratolí Pérez
pot atendre els nens de tot
el món. Fins i tot els adults
a vegades hem de creure en
les coses que no veiem”. ■

En Pérez amb la ratolina Lola i a l’habitació del Lucas ■ FILMAX
‘El valent Desperaux’ també té un protagonista ratolí ■ UNIVERSAL

“L’animació s’ha
encarregat de
fer dels ratolins
uns personatges
adorables”, diu
el director

Hofesh Shechter és un dels coreògrafs més aclamats actualment a Europa ■ FRANCESC MELCION

En quatre anys
Shechter
ha passat
de revelació
a coreògraf
consolidat




