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Artistes del ritme

El Poliorama acull l'espectacle 'Mayumana', una fusió de dansa i percussió provinent d'Israel

Toni Vall

Ahir a quarts de sis de la tarda els trilers de la Rambla van fugir espantats per la fressa que durant una
estona es va instal·lar davant del teatre Poliorama. Provenia d'unes galledes d'escombraries i d'una
llauna d'oli de mides industrials percussionats amb ritme pels integrants de la companyia Mayumana,
que a partir d'avui omplen l'escenari del Poliorama de sons i percussions creats a partir de la destresa,
mayumana en hebreu.
Seguint una fórmula semblant a la de Stomp però potenciant més factors com la dansa, la interpretació i
l'humor, aquesta companyia ha omplert tots els teatres que ha visitat, també el Novedades, quan el
2001 ja van estrenar l'obra a Barcelona. El joc amb les llums, els sons provinents de la percussió de
pots, bidons i galledes d'escombraries es combinen amb l'extraordinari contorsionisme d'uns artistes del
cos que, quan van ocupar el centre de la Rambla, van despertar entre la nombrosa concurrència no
pocs ohh! d'admiració al contemplar els cossos fibrats i atlètics d'ells i elles. I és que malgrat el fred
d'ahir a Barcelona, el ritme encomanadís dels cossos en moviment i la predisposició d'un públic amb
ganes de fugir de rutines feien que regnés la calidesa. Turistes, no turistes, espontanis, càmeres i
fotògrafs seguien el joc amb entusiasme, un despistat Juanma Bajo Ulloa que passava per allà s'ho
mirava encuriosit. No es tractava de cap dels paisatges habituals de la Rambla, ni d'un entregat ballador
de flamenc, ni d'una estàtua humana vestida de romà, ni tan sols un faquir empassant-se fulles falses
d'afaitar, era molt més sorollós que tot això, era una reunió d'artistes del ritme, de coreògrafs entestats a
investigar l'estètica del soroll.

PERE VIRGILI / Un moment de l'actuació de Mayumana ahir a la Rambla.
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