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'Patchwork' amb algun descosit

B.R.N.

Iliacan. 'Donde habito'. Coreografia: Álvaro de la Peña. Intèrprets: Eva Coll, Laia Llorca, Juanjo Ruano, Marcel
Bassachs, Ana Salazar, Oli Silva, Larraitz Lizaran. Barcelona, Mercat de les Flors. 1 d'abril.

Quatre ballarins de dansa contemporània, una cantaora i bailaora, un cantant senegalès i una
txalapartari donostiarra creen una gamma de colors que mai abans no s'havia utilitzat conjuntament
però que -gràcies especialment a les veus d'Oli Silva i d'Ana Salazar i a la direcció musical de Pablo
Bélez- generen harmonies sonores, vibrants contrastos visuals i, com a resultat sorprenent, la
senzillesa.
El coreògraf Álvaro de la Peña s'ha servit d'aquesta mescla d'identitats per fer una reflexió entorn a la
idea de lloc: a Donde habito cada intèrpret utilitza el seu propi llenguatge per crear una peça de tons
variats i que es fan encara més vius en posar-los els uns al costat dels altres. És una llàstima que en
l'estrena al Mercat s'hagi optat per enregistrar la majoria de cançons en lloc de tenir les veus en directe
com es van escoltar a L'Espai, ja que crea una situació incòmoda als seus intèrprets i resta un luxe a
l'espectador. Però també és veritat que amb aquesta versió s'ha aconseguit compactar l'espectacle i
queda més clara la idea de pont cap als altres com a fi de l'espectacle. I, encara que la coreografia
utilitzi estructures simètriques i previsibles, i ajunti parelles sense comunicació entre elles mentre les
ballarines Eva Coll i Laia Llorca ballen amb tota la seva força i expressivitat individual, el principal
encant de la peça és haver fet una obra on tots s'avenen a base de cosir uns retalls tan diferents.
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