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A
caba d’estrenar Eee-
xeecuuuutioooons,
un encàrrec del Cen-
tre Coreogràfic de
Lorraine, a França,

en el qual La Ribot explora el
paper del cos a la maquinària
productiva de la indústria cul-
tural. Amb l’ajuda dels ballarins
d’aquesta companyia –“Mai no
havia treballat amb 19 ballarins
virtuosíssims”, confessa– la co-
reògrafa i performer madrilenya,
Premi Nacional de Dansa 2000,
traça un projecte d’estètica cò-
mic i basat musicalment en les
Vexations, de Satie, compositor
que La Ribot sempre ha tingut a
mà. Però el seu pas per Barce-
lona per inaugurar –avui i demà–
la Secció Irregular del Mercat de
les Flors és d’una altra mena.
Després de l’èxit de Gustavia

en aquest mateix escenari barce-
loní, el 2008, aquesta degana de
la performance aterra ara amb
Llámame Mariachi, una peça de
l’any 2009 en la qual continua la
seva investigació sobre el vídeo i
en la qual reflexiona sobre què és
la dansa. La primera part de l’es-
pectacle és una filmació de 25mi-
nuts en pla seqüència, on la càme-
ra acompanya les intèrprets pro-
porcionant una visió del movi-
ment i del ritme innovador i trepi-
dant. La segona, alentida, és un
recorregut surrealista –xocant i
potser hilarant– que fan tres in-
tèrprets per diversos autors mí-
tics i iconoclastes. La peça ha re-
corregut ja mig centenar d’esce-
naris per Europa i Sud-amèrica.
“Des de l’any 2000 que estava

treballant amb la idea del cos por-
tador, és a dir, el cos que balla
amb una càmera i percep la reali-
tat i l’espai d’una manera dife-
rent”, explica LaRibot en conver-
sa telefònica. “Per a aquesta pel·lí-
cula vaig construir un decorat

enorme en un antic teatre, i amb
Marie-Caroline Hominal i Delp-
hineRosay (les altres dues ballari-
nes) vam estar recorrent l’espai
amb la càmera a la mà, mentre
construíem el moviment. El que
recull la càmera és una experièn-
cia d’aquest espai i aquesta reali-
tat, l’experiència del cos quan ba-
lla, en fi, una experiència singu-
lar. Es titula Mariachi 17 perquè
l’enregistrament es va realitzar la
vegada 17 que fèiem la peça, des-
prés d’unmes. És la primera vega-
da que emposo a parlar de la dan-
sa des d’aquesta perspectiva,
com si hagués entès una mica
més què és la dansa, tot i que sen-
se poder arribar encara a respon-
dre del tot a aquesta pregunta”.

María Ribot (Madrid, 1962) va
viure i va crear a Londres entre
1997 i 2004 i ara viu a Ginebra
amb el seu marit, el coreògraf
suís Gilles Jobin. “Vaig pensar
que podria canviar fàcilment de
ciutat i de vida, però sortir de
Londres per viure a Ginebra va
ser una cosa radical”, comenta
l’artista, que reconeix que està
avalada tant per la ciutat, com
pel cantó i la Federació Helvèti-
ca. Forjada en la performance –la
Tate va acollir el 2003 els seus
famosos solos Peces distingides,
compilats en vídeo sota l’epígraf

Panoramix–, La Ribot considera
que el públic d’aquest gènere no
s’ha construït encara. “Als ar-
tistes visuals que vénen de la per-
formance els fastigueja el punt
de vista que tenim els de la dansa
i el teatre, perquè la repre-
sentem, quan ells pensen que són
coses que han de ser presen-
tades”, apunta. Ella transita els
dos territoris –museus i teatres–
amb igual comoditat segons el
projecte que té entre mans. I des
de fa un lustre ha obert el seu
treball a altres formes de troba-
des artístiques en col·laboració
amb la coreògrafa francesa Ma-
thilde Monnier, amb qui aquesta
setmana ha compartit vetllada a
Nancy, a l’Òpera Nacional de la
Lorena, en l’estrena d’Eeexeee-
cuuuutioooons.
Amb el seu Mariachi 17 ar-

renca la secció amb què el
Mercat dóna cabuda a la relació
entre dansa i art experimental,
binomi entre els creadors actuals
de la qual se cita La Ribot jun-
tament amb Jérmôme Bel o Juan
Domínguez, i per la qual en una
altra generació van transitar
Bruce Nauman, Anna Halprin o
Merce Cunningham. El nom
d’aquesta secció –comissariada
per Quim Pujol, Cristina Alonso i
Marc Olivé– ret homenatge a
l’obra Concert irregular de Joan
Brossa (1968) que marca una fita
en l’avantguarda escènica a Ca-
talunya. Amb aquesta fita, elMer-
cat posa èmfasi en la capacitat
especulativa de les propostes
artístiques.
A tall d’activitats paral·leles,

després de la funció d’avui, la co-
missària i crítica d’artMeryCues-
ta oferirà una sessió musical al
hall del Mercat de les Flors, i de-
mà, La Ribot mantindrà una xer-
rada pública amb Laurence Ras-
sel i QuimPujol a la FundacióTà-
pies (13 h), com a complement de
l’exposició re.act.feminism #2 a
performing archive.c

LA REFLEXIÓ

“Amb ‘Llámame
Mariachi’ m’apropo a
respondre a la qüestió
de què és la dansa”

Un moment del pla seqüència de 25 minuts titulat Mariachi 17, primera part d’aquest treball
GILLES JOBIN

ACTIVITAT PARAL·LELA

L’artista parlarà de
la seva trajectòria en
una xerrada pública
demà a la Tàpies

*
A

m
b

l'
e
d
ic

ió
d
e

B
a
r
c
e
lo

n
a

c
iu

t
a
t

La coreògrafa i performermadrilenya inaugura la Secció Irregular
delMercat de les Flors amb ‘LlámameMariachi’

LaRibot ‘experience’


