
Andrés Marín (Sevilla, 1969) va vo-
ler ballar flamenc per rebel·lar-se 
contra la societat en què vivia. Va 
aprendre lluny d’acadèmies i esco-
les guiat per l’instint i la base que 
li va donar el seu pare, el bailaor An-
drés Marín. Aquest i la seva dona, 
la cantaora Isabel Vargas, es van re-
tirar aviat de l’escena. 
 «Ells van ser artistes en una dic-
tadura, la de Franco, en què els ar-
tistes no estaven ben vistos», recor-
da Andrés Marín. No volien que el 
seu fill es dediqués al flamenc, pe-
rò ell s’hi va ficar de ple per la injus-
tícia comesa amb els seus progeni-
tors. Volia rescatar l’esperit lliure 
del flamenc dels ravals, autèntic i a 
anys llum del «xou circense» per a 
senyorets amb què mai s’ha identi-
ficat. «No m’interessa epatar, ni fer 
els moviments més ràpids i efec-
tistes», diu aquest singular artista 
a qui el públic barceloní va poder 
descobrir breument en el cicle Fla-
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El ‘bailaor’ rebel
El sevillà Andrés Marín és una rara avis del flamenc pel seu interès a descobrir
nous viaranys H ‘El cielo de tu boca’ es mou entre el ‘jondo’ i l’experimental

junt musical.
 Seguiriyas i martinetes molt lliu-
res s’uneixen a palos menys cone-
guts, com l’asturiana flamenca, 
que cantava la Niña de los Peines. 
Marín la balla amb una esquella.

Visceral i anàrquic

El ball de Marín és visceral i anàr-
quic. Com Israel Galván i Belén 
Maya, a qui admira però no imita, 
aposta per la passió i el respecte a la 
tradició sense sotmetre-s’hi. «Busco 
la bellesa de la imperfecció, l’equi-
libri inestable», afirma aquest ar-
tista autodidacte que ha après a ba-
se d’equivocar-se. «El meu pare ha 
sigut el meu únic mestre», reivin-
dica.
 Va començar tard a ballar com 
a professional i va ser reconegut 
primer a l’estranger, en llocs com 
la Biennal de Dansa de Lió, «on la 
gent té una mentalitat oberta». Tot 
al contrari que a la seva Sevilla na-
tal, on la crítica el va destrossar 
en el seu debut a la Biennal de Fla-
menc. Ningú ho va entendre. «Ni 
tan sols el meu pare; va pensar que 
estava boig», rememora.
 Però això no el va intimidar. Al 
contrari, el va animar a aprofun-
dir més en terrenys desconeguts. 
«Sevilla és rústega i provinciana, 
amb por de les coses noves», diu un 
artista que fuig del que és comer-
cial. «Ballo per a mi i necessito im-
provisar. Repetir els mateixos mo-
viments és avorrit». H

UN ARTISTA SINGULAR AL MERCAT DE LES FLORS

menc Empíric, organitzat la tempo-
rada passada al Mercat, escenari al 
qual torna fins diumenge amb El cie-
lo de tu boca, la seva quarta proposta.
 «És com un exercici d’introspec-
ció en què a mesura que hi vas en-
trant, vas reflexionant i passant per 

diferents estats d’ànim», assegura. 
En ell afloren sentiments íntims, 
amb un tempo marcat pel so de di-
ferents tipus de campanes, de las 
quals s’encarrega el veterà compo-
sitor Llorenç Barber, un crac de la 
campanologia reconegut internaci-
onalment. Tres cantaores, un tocaor i 
un percussionista completen el con- 33 Risc 8 Andrés Marín, davant d’una campana.
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El so de les campanes 
de Llorenç Barber 
marca el ‘tempo’ 
d’un exercici 
d’introspecció

COMÈDIA

‘Moren els contes’, ironia 
sobre el final de la cultura
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La Caputxeta ha mort perquè ja no 
té lectors. La Ventafocs va al psico-
analista per combatre l’oblit, igual 
que Hansel, mentre Gretel també es-
tà molt malament. Els contes infan-
tils no viuen, en aquests temps, els 
seus millors dies. Són víctimes d’una 
pandèmia, d’una infecció, que els 
afecta com a exemple de la decadèn-
cia-mort de la cultura per falta de su-
port i interès.
 En aquest terreny tan «friqui», pa-
raula del seu director, es mou Moren 
els contes, que programa el Tantaran-
tana fins al dia 29. Aquesta comèdia 
àcida, que voreja la farsa, va sorgir a 
partir del llibre Contes infantils políti-
cament correctes (1994), de James Finn 
Garner. Però en mans d’un autor jo-
ve i sense complexos com Carles Ma-
llol i del director Antonio Calvo, de 
la mateixa ona, aviat es va conver-
tir només en la llunyana inspiració 
d’un text de nova creació.
 «És una comèdia estirada, gens 
realista ni naturalista, amb un final 
una mica cruel», explica Calvo. Quim 
Casas, Gerard Flores, Carla Ricart, 

Xavier Pàmies i Sandra Gómez es re-
parteixen la vintena de personatges 
de la història. En ella adquireixen re-
lleu els secundaris d’aquests contes 
de tota la vida. Per una vegada, gua-
nyen protagonisme com els rebels 
que se subleven contra la pandèmia 
que posa en perill la cultura.
 «Els contes estan deixant de ser 
d’interès majoritari», subratlla Cal-
vo, en una metàfora que vol ser re-

flexiva i que dirigeix Moren els contes 
cap a un públic juvenil i adult. Pe-
rò ho fa d’una manera molt esbojar-
rada. «Vaig haver de frenar-lo. Això 
no és Benny Hill», comenta Calvo so-
bre l’escriptura ràpida de Mallol en 
un procés creatiu que es va anar des-
envolupant al mateix temps que els 
assajos. Fins al punt que una setma-
na abans de l’estrena no tenien clar 
quin seria el desenllaç. H

Antonio Calvo i Carles 
Mallol teixeixen una 
obra pròxima a la farsa

33 tres nans, en una escena de ‘Moren els contes’.
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