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Fa 25 anys que Andrés
Corchero va anar al Japó,
on es va deixar influenciar
pel mestratge de Min Ta-
naka i, en menys mesura,
de Kazuo Ohno. Aquest
últim va morir l’any
passat i potser per aquest

motiu  el ballarí de la com-
panyia Raravis ha decidit
emprendre aquest solo,
convidat pel Festival Grec.
Fins dimecres, representa
el que vol ser una ofrena
a les persones que van
influenciar el seu ball.
Què és Odori gokoro? En
paraules de Corchero és
el que dóna valor a un ba-

llarí: “Significa dansa
amb ànima”.

Min Tanaka tampoc no
podrà assistir a aquesta
ofrena a Barcelona, per
motius laborals. Els dos
metres, però, apareixen
en l’espectacle gràcies a
les filmacions que va fer el
mateix Corchero en vídeo
ara fa dues dècades: se’ls

veu ensenyant. El ballarí
ha volgut disposar d’Oguri
i Hisako Horikawa, artis-
tes que ja treballaven amb
Min Tanaka. El repte ha
estat recuperar elements
amb un cos que ja té més
experiència i que no té
l’agilitat dels 28 anys. Per
Rosa Muñoz, cofundadora
de Raravis, era lògica la
mirada retrospectiva de
Corchero. Muñoz apunta
que el ballarí ha creat un
llenguatge propi, i no s’ha
encaparrat a importar el
butoh. “Si vaig anar al Ja-
pó no va ser per entendre
aquesta tècnica, sinó el
cos”, diu Corchero. ■
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L’ofrena de Corchero
als seus mestres

El ballarí, en un instant d’‘Odori gokoro’, que es pot veure
fins dimecres al Festival Grec ■ PEP DAUDÉ

La directora d’IT Dansa,
Catherine Allard, defineix
de “culminació” dels 14
anys d’IT Dansa el fet
d’aconseguir anar progra-
mats al Grec aquesta nit a
l’amfiteatre. El director
Ricardo Szwarcer va do-
nar confiança a aquesta
companyia de formació de
l’Institut del Teatre, des de
bon principi. I ara, en la
seva última direcció, els
situa al lloc més emblemà-
tic del festival. Ho fan
amb tres peces que conju-
guen la vistositat (Naked
Thoughts de Rafael Bona-
chela i Minus 16 d’Ohad
Naharin, que ja han ballat
en anteriors edicions)
amb In Memoriam, un
treball de dos duets disse-
nyats per Sidi Larbi Cher-
kaoui expressament per
a la companyia.

Allard té clar que van a
l’amfiteatre convençuts
que és un programa pen-
sat per a un gran públic
(hi inclou el familiar, tot i
que la funció sigui a les
deu del vespre). És un
programa que fa visibles
les capacitats de la com-
panyia que tot just fa
unes setmanes ha aco-
miadat cinc dels seus 16
ballarins (els estudiants
només s’hi poden estar
dos cursos). Dels 5, qua-
tre han trobat plaça en
companyies internacio-
nals i el cinquè espera
resposta. El 2010, en van
marxar onze. Tots s’han
incorporat en grups pro-
fessionals, fet que apun-
ta el nivell d’IT Dansa. ■
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IT Dansa
conquereix
l’amfiteatre
amb Larbi

Anys cinquanta. Dos ma-
riners de la flota nord-
americana surten a esti-
rar les cames per les
Rambles i es deixen per-
suadir per un bar tancat i
resclosit del barri Xino.
El contrast de les dues
cultures topa amb la mi-
rada desaprovadora de la
majoria de clients i de
l’amo i la curiositat d’una
llibertat de la jove Maria.
Call me Maria és el nom
del darrer espectacle de

teatre amb tècnica de
circ d’Adrian Schvarzs-
tein (Circus Klétzmer) i
Sergi Estebanell que fa
temporada dins del Grec
al Mercat de les Flors
des d’avui i fins al dissab-
te 16 de juliol. Són el
canvi que espera la noia,
potser enganyada, per
sortir de la rutina.

El punt de partida de
l’espectacle, ideat per
Schvarzstein, són unes
imatges en blanc i negre
d’uns mariners d’unifor-
me de gala fent-se prota-
gonistes en una festa po-

pular de carrer o diri-
gint-se cap als carrerons
més foscos i estrets de
l’antic barri Xino agafant
de la mà dues noietes.
Una d’elles podria ser la
Maria de l’espectacle. Es-
tebanell aclareix que el
miratge que té la noia
anirà aclaparant després
tots els altres membres
del bar Manolo: La músi-
ca (que interpreta en di-
recte un quartet) viatja
del pasdoble al rock and
roll sense reserves. Tam-
bé la lluminositat acaba
envaint l’espai brut.

Estebanell, que també
interpreta el paper de
clown com a amo del bar,

adverteix que l’especta-
cle acaba reconeixent la
victòria dels americans
en aquell reducte. Tot-
hom queda meravellat
pels seus encenedors de
benzina, per les mitges
de seda, pel whisky de la
petaca. Incorporats a la
dramatúrgia s’executen
exercicis d’equilibri,
d’anella, de diàbolos i io-
ios, així com de pal xinès
o roda de circ. El muntat-
ge aspira a fer una àm-
plia gira. La crisi, ara
per ara, els expulsa a
l’Europa central. ■

Adrian Schvarzstein i Sergi Estebanell dirigeixen l’espectacle de
circ ‘Call me Maria’, inspirat en l’arribada dels ianquis al barri Xino
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L’equip artístic de ‘Call me Maria’ ahir al matí a les Rambles de Barcelona, espai que inspira l’espectacle ■ JOSEP AZNAR/GREC

Tots acaben
sucumbint als
dos americans,
experts a
persuadir noies
a cada port
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