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Exposició en moviment. Imatge d’un dels ballarins-performers que formen part de la
Retrospectiva de Xavier Le Roy, que es presenta a la Fundació Tàpies

PEDRO MADUEÑO
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Barcelona

X
avier Le Roy (Ju-
visy sur Orge,
1963) era un jove i
brillant biòleg mo-
lecular quan, just

després de culminar la tesi docto-
ral sobre el càncer de mama, va
decidir penjar la bata i canviar el
laboratori pels territoris no
menys procel·losos de la dansa.
Han passat vint-i-dos anys des
d’aleshores, i avui Le Roy –balla-
rí, coreògraf i performer sempre
al límit de l’experiència viven-
cial– és una referència de la dan-
sa conceptual europea, una figu-
ra de culte que tant pot formar
part del programa del Festival
d’Avinyó com actuar a la Tate
Modern o al MoMA de Nova
York. Aquests dies –a partir de
demà– treballa a hores no con-
vingudes a la planta del soterrani
de la FundacióTàpies, on els visi-
tants, amb una llanterna per a
una sala completament a les fos-
ques, l’entreveuran interactuant,
cos a cos, amb tresmaniquins es-
tranys de la mateixa mida i cor-
pulència que la del coreògraf,
ara confós amb ells vestit de gris
i encegat per una màscara.
L’acció, anguniosa i inquietant

–què passa?, som davant de sim-
ples objectes o potser són cossos
desplomats? I, en aquest cas,
com es poden distingir els uns

dels altres?– revisita un dels seus
espectacles històrics, Untitled, i
forma part d’un ambiciós, audaç i
molt plausible projecte d’exposi-
ció (les retallades s’estan empor-
tant les propostes de risc) que es
titula Retrospectiva de Xavier Le
Roy. La nova proposta de Lau-
renceRassel, la directora del cen-

tre, ha concitat la complicitat del
Mercat de les Flors (on es presen-
taran quatre espectacles, www.
mercatflors.cat) i elMacba (orga-
nitza una trobada entorn del con-
cepte Coreografia expandida,
www.macba.cat).
D’entrada, val la pena aclarir

que Retrospectiva de Xavier Le

Roy no és una exposició en voga
sobre el llegat d’un coreògraf (a
l’estil, per exemple, de la que el
1999 va celebrar els cinquanta
anys de trajectòria deMerceCun-
ningham) sinó que les obres són
els mateixos ballarins-perfor-
mers, obres vives que mirem i
ens miren, dialoguen amb nosal-

tres, ens interpel·len i fins i tot
ens poden arribar a espantar,
com aquella parella de japonesos
que ahir van fugir sense dissimu-
lar quan van veure comAimar Pé-
rez s’anava transformant davant
la seva mirada en una papallona,
un ànec, un insecte, el cos tren-
cat, definitivament retorçat... Ai-
mar Pérez és un dels setze balla-
rins que, sota els quadres de Tà-

pies, en torns de tres en tres, sis
dies a la setmana, nou hores al
dia, ocupen la sala principal de la
Fundació. Cada un d’aquests
al·ludeix alhora a un fragment
d’algun dels espectacles de Le
Roy (des del seminal Self Unfinis-
hed fins a Low pieces, estrenat al
festival d’Avinyó passat) i a les se-
ves pròpies experiències.
Per Xavier Le Roy, es tracta de

“subvertir aquell temps fragmen-
tat en el qual ens trobem immer-
sos, forçosament reglat en el cas
del teatre, i donar llibertat a l’es-
pectador perquè faci el que vul-
gui durant les nou hores a les
quals dóna accés l’entrada”.c

Les obres són els
ballarins-performers,
obres vives que
mirem però que
també ens miren

La Fundació Tàpies acull un projecte expositiu ben audaç del coreògraf i performer francès Xavier Le Roy

Quadresqueballen... iparlen


