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U
na nit llarga, la que va
oferir el Mercat de les
Flors aquest cap de

setmana dins del Festival
Complicitats, amb dos es-
pectacles d’aquesta dansa
que qüestiona els fona-
ments. Una inquietud que
algunes vegades aconse-
gueix anar al fons de plan-
tejaments per bandejar,
però que altres vegades
corre el perill d’enfonsar el
propi edifici. I, en part, això
és el que va passar.

Walking Oscar és la pri-
mera coproducció internaci-
onal del teatre, dirigida pel
belga Thomas Hauert amb la
seva companyia Zoo. Partint
dels textos desconstruïts
d’Oscar van den Boogaard,
l’obra funciona com una par-
titura que es va omplint de
cançons i imatges sobre el
pentagrama que és l’escena-
ri, amb les seves cortines ne-
gres que s’obren i es tan-
quen per segments, iniciant
escenes, moviments, imat-

ges, sons... i obligant l’espec-
tador a una visió calidoscò-
pica, reflex de l’actualitat
que sense previ avís ens me-
tralla constantment amb mi-
lers d’estímuls.

Els ballarins-cantants són
els actors d’un musical con-
temporani que amplifica
l’ambient d’estranyesa pro-
vocat per les pròpies evolu-
cions, que van des de la visió
infantil fins a l’edat madura,
jugant amb ninos fins a con-
vertir-se en un d’ells.

En canvi, el Product of cir-
cumstances del francès Xavi-
er le Roy recrea el minimalis-
me escènic d’una conferèn-
cia per explicar com la seva
vida professional va passar
de la ciència a la dansa. Però
només quan els qüestiona-
ments personals traspassen
el propi ego tenen un valor
per als altres. En cas contrari,
l’experiència no compartida
s’allarga com el vídeo de les
vacances del veí, l’àlbum de
fotos d’un amic o, en aquest
cas, les diapositives de la tesi
d’un antic investigador.
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Una nit
llarga

Hauert obliga
l’espectador
a una visió
calidoscòpica

Cançonsper l’esperança
Concert de Dani
Flaco a favor d’un
grup de familiars de
desapareguts

J.M. Hernández Ripoll
BARCELONA

Dani Flaco és de l’Hospitalet
i allà va créixer sensibilitzat
pel cas de Cristina Bergua,
la noia de 16 anys que el
pròxim 10 de març farà una
dècada que va desaparèixer

de la faç de la terra. Inspi-
rant-se en aquest cas, el
cantautor va incloure la
cançó Desapareció en el seu
primer disc. Un tema que es
titula Elena en la seva versió
catalana i que ha servit de
punt de partida per organit-
zar aquesta nit a la sala Bi-
kini (22 hores) un concert
benèfic en favor de l’associ-
ació Inter-Sos.

“Vull donar un cop de
mà”, assegura Dani Flaco
abans d’explicar que l’actu-

ació d’aquesta nit se cen-
trarà en el seu repertori,
però també disposarà de di-
versos convidats, entre els
quals hi haurà Lichis, de la
Cabra Mecánica, Pedro Ja-
vier Hermosilla i Quim Vila.
Alhora, es projectarà el
vídeo de Desapareció, que
es va fer alternant imatges
de persones desaparegudes.
“La cançó està inspirada en
el cas real de Cristina Ber-
gua, i, sense donar-ne de-
talls, hi parlo del patiment

que han patit els familiars.
Sé que aquest és un tema
molt delicat, que em vaig
plantejar amb molt de res-
pecte –comenta–. I estic
content perquè els pares de
la noia s’ho han pres amb
molt de carinyo.”

Desapareció s’inclou a
Salida de emergencia, el
primer disc que el cantau-
tor de l’Hospitalet ha editat,
i del qual diu que “va molt
bé”. “Hem fet tres adaptaci-
ons al català que han sonat

força per les ràdios”, expli-
ca Dani Flaco, que dijous
passat va actuar a Sevilla.
Aquesta i les altres cançons
que sonaran avui al Bikini,
que cedeix la sala gratuïta-
ment per a l’ocasió, seran
cançons per a l’esperança,
ja que la recaptació serà en-
tregada íntegrament a
Inter-Sos. L’associació, cre-
ada el 1998, està formada
per familiars de persones
desaparegudes, una xifra
que en aquests moments se
situa al voltant de les 4.200,
només a Catalunya. “En el
cas de Cristina, per exem-
ple –continua explicant–, la
policia ha aparcat el cas
perquè ara ja és major
d’edat”. ■

“Elpúbliccreal’art”
Cesc Gelabert estrena ‘Orion’ al Teatre Lliure, un treball coreogràfic
basat en la investigació científica sobre l’existència universal

Marta Porter
BARCELONA

Cesc Gelabert porta la cièn-
cia als escenaris en el seu
últim espectacle, Orion, que
estrena dijous al Teatre Lliu-
re. Malgrat que per a molta
gent, ciència, evolució genè-
tica i cromosomes potser no
tenen gaire a veure amb la
dansa, el coreògraf català
ens vol demostrar que sí.
“He intentat fer un teorema
dansístic o una fórmula co-
reogràfica a partir de l’ex-
plicació que la ciència dóna
de la realitat”. Per a qui no
ho entengui, afegeix: “Les

fórmules matemàtiques són
les representacions materi-
als de fets científics; la E de
la fórmula E = mc2 és la ma-
nera com els científics re-
presenten l’energia. En el
llenguatge de la dansa
l’energia es representa amb
moviment”.

L’espectacle, de 70 mi-
nuts de durada, planteja
l’existència en general
–“Vull posar l’espectador
davant el misteri de la
vida”, diu–. Estructurat en
tres blocs, Gelabert ens
acosta a la matèria, la vida i
l’ésser humà. Tot comença
amb el Big Bang, “amb una

coreografia abstracta i de
moviment pur”. Després
apareix Darwin amb la teo-
ria de l’evolució: els balla-
rins han de representar des
de formes unicel·lulars fins
als homínids, i “ho fan amb
moviments més enèrgics,
passant de les formes sinu-
oses a les articulades”.

La tercera part, dedicada
a l’ésser humà, abraça dife-
rents branques científi-
ques. Primer des d’un punt
de vista físic, després amb
l’aparició de l’emoció com a
mecanisme de supervivèn-
cia per fixar experiències
en la ment, i després amb la

imaginació i la consciència.
“A la vida tot està relacio-
nat”, sentencia Gelabert, al-
hora que assegura que fent
aquest espectacle ha après
molt sobre el moviment co-
reogràfic.

Compartir experiències
El coreògraf, que participa-
rà en l’espectacle amb nou
ballarins més, ha comptat
amb l’assessorament del ci-
entífic Òscar Vilarroya i, a
nivell musical, Francisco
López i Borja Ramos han
creat peces originals per a
Orion i han lligat temes
d’autors tan diversos com

Bach, King Crimson, Scott
Bruford o Raimon.

Gelabert assegura que el
que l’empeny a coreografiar
és compartir amb la gent
noves experiències. “Tot
funciona com a mons
paral·lels, per això puc inte-
rerlacionar la dansa amb
qualsevol cosa, i ara hi ha
molt d’interès social per la
ciència”. I avança: “El final
d’Orion queda obert perquè
el públic decideixi. El que
està bé de la dansa és l’ambi-
güitat. Tu, com a espectador,
és qui fas l’art, perquè has de
construir. I si no és compar-
tit, l’art escènic no és art”. ■

Cesc Gelabert interpreta un solo dins d’aquest espectacle coral per a deu ballarins, que no ambiciona res més que fer reflexionar els espectadors ■ JORDI BOVÉ


