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Animal escènic

Bàrbara Raubert Nonell

'Atrás los ojos / Bach'. Companyia Malpelo. Creació i interpretació: María Muñoz. Barcelona,
Espai Lliure, 27 de febrer.

María Muñoz és un animal escènic que transmet tanta força com tendresa a les seves creacions, i deixa
els espectadors impressionats amb cada nou gest o paraula. I amb aquests dos solos tan diferents,
presentats conjuntament, encara és més gran la sensació de profunditat del treball d'aquesta dona.
Atrás los ojos és una peça on cos, text i imatge tenen igual importància en la creació de dramatisme,
accentuada encara més per un Steve Noble que, a part de posar la música en directe, es passeja per
l'escenari amb pesant indiferència, jugant el paper d'un Bogart passat de voltes que tenyeix d'ironia
l'obra i n'accentua la tendror. I si la mirada de Noble és sempre de costat, la de Muñoz apunta
directament allà on es dirigeix (de vegades al seu interior, de vegades al públic que la mira), encara que
sigui deixant els ulls en el passat d'un amor que, després d'una separació, ocupa el lloc del dolor. I,
efectivament, no explica res que el públic desconegui, però ho explica molt bé.
I sense desprendre's del seu passat -que veiem al seu cos i en la seva ànima-, a Bach les harmonies
musicals del Clave ben temperat es tradueixen en moviments que en són la seva vibració, mentre que la
vitalitat encomanadissa d'aquesta música porta María Muñoz per un vagareig de salts, marcats pel
contrapunt rítmic de les seves sabates de cordons al picar amb el terra. Les variacions musicals no
paren i, quan el cansament arriba a l'extrem, ella no ho nega: només una pausa, un pensament fugaç
que deixa el públic en suspens, i -per una obstinada recerca del plaer de tots- segueix ballant.
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