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Vanguardia escènicaElMercat de lesFlors presentaunanova ediciódel cicle ‘Secció irregular’ ondonen
cabudaa espectacles d’art experimental quevanmésenllà de ladansa.Unaaposta pel risc

Punta de llança
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EDUARD MOLNER

Secció irregular és la programació
d'avantguarda del Mercat de les
Flors.Un seguit de sessions quevo-
len ser aparador de propostes de
creació en viu avançades, seleccio-
nades pels comissaris Quim Pujol,
Marc Olivé i Cristina Alonso. El
nomésunhomenatge alConcert ir-
regular de Joan Brossa, dirigit per
Pere Portabella i interpretat per
Carles Santos i Anna Ricci. Un ho-
menatge encertat perquè sovint
s'oblidaque l'avantguarda ja té una
història al darrere.
La Secció irregular va ser un èxit

d'acollida la temporada passada, i
aquest any ha tornat a començar
amb força ambLlámamemariachi,
de l'artista del moviment i per-
former La Ribot, nom artístic de
MariaRibot (Madrid, 1962). La cre-
adora s'inicià a Madrid (Bocanada
danza, amb Blanca Calvo), poste-
riorment, entre 1997 i el 2004, es
va instal·lar a Londres i a partir de
llavors a Ginebra, on va crear un
departament d'art viu a l'Haute
École d'Arts et Design.
Llámame mariachi és una pro-

posta formada per dues parts, per
una banda un vídeo realitzat en un
pla seqüència demés de 25minuts
i, per l'altra, una acció en directe,
que combina moviment, objectes i
un text parlat. Lamúsica queacom-
panya la imatge filmada és ritma-

da, sincopada fins i tot, i acompa-
nya la mirada de l'objectiu, amb
tendència a fixar-se en les cames
de les perfomers que a vegades no-
més traslladen un cos i serveixen
de suport a la mateixa càmera, pe-
rò de vegades ballen. De sobte, la
càmera enfoca una pantalla i en
aquesta nova finestra apareixen
fragments de pel·lícules antigues
amb escenes significatives, totes
elles amb força moviment, com,
per exemple, la carrera del públic

perpujar al galliner d'un teatre (es-
cena de The Red Shoes de Michel
Powell i Emeric Pressburger?), o
la persecució d'unadonadesvalgu-
da per un home gros i malhumo-
rat. Al costat d'això, picades d'ullet
aquí i allà, com ara pàgines de dia-
ris o fragments de fotografies i la
portadad'un llibre sobre les coreo-
grafies dePinaBausch, que l'objec-
tiu capta de passada.
No hi ha casualitats en la peça

de La Ribot. Tota ella remet a un

univers de referències, que que-
den del tot explícites a la segona
part de l'espectacle que combina
moviment i text. Les tres actants
se situen al darrere d'una taula su-
portada per cavallets, damunt la
qual una estesa de llibres diversos,
com si fos una parada del mercat
de Sant Antoni. Molts dels llibres
són edicions antigues, i primeres
edicions. Una altra vegada Pina
Bausch, però també Dario Fo, Jac-
ques Rancière, fins i tot Rousseau.
Llegeixen frases escollides, grans
afirmacions: “L'espai és la quanti-
tat de gent que escolta les parau-
les”,MerleauPonty.Desprésde lle-
gir les frases llencen els llibres a
terra, els deixen caure més aviat.
Sense adonar-nos-en s'està revi-
sant bona part del pensament del
segle XX vinculat amb el fer, amb
la creació. Les performers es mo-
uen amb una lentitud que voreja la
ingravidesa, semblen astronautes,
però els seus vestits reafirmen la
seva feminitat i calcen talons ben
alts. Potser són exploradores que
cerquen en el passat immediat al-
guna certesa, però des de la lenti-
tud de moviments d'un cos que es
mou en un àmbit desconegut, nou.
En la segona sessió s'ha pogut

veureRired'AntoniaBaehr, perfor-
mer, coreògrafa i cineasta alema-
nya. És la darrera peça d'una trilo-
gia sobre les expressions de les

A l’esquerra,
una imatge de
‘Llámame Maria-
chi’, de La Ribot,
que va inaugurar
la ‘Secció irregu-
lar’. A baix,
detall de ‘Zom-
bie Aporia’, de
Daniel Linehan

Secció irregular

MERCAT DE LES

FLORS

BARCELONA

De desembre del
2012 fins al maig
del 2013.
Veure programa-
ció completa a
mercatflors.cat

‘Secció irregular’ mostra un catàleg
d’exploracions multidisciplinàries, més a prop
de la performance que del teatre o la dansa
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ding Hands iUn après-midi. En les
tres peces hi ha la idea subjacent
d'escapardelmarcnarratiuper atè-
nyer l'emoció. De fet l'artista està
interessada a aconseguir allò que
s'escapa del seu control, “l'huma-
nització té lloc en l'interstici entre
el que jo intento fer i el resultat,
situat enun lloc que jonopuc abas-
tar”.
En la seva actuació alMercat de

les Flors, Baehr va introduir l'acció
amb un breu parlament en el que
va explicar que interpretaria un se-
guit de partitures de rialles que li
havien estat regalades el dia del
seu aniversari. Aquí potser rau una
primera contradicció (potser inte-
ressant) entre les seves intencions
–abastar l'emociópura– i el seumè-
tode. És difícil que el públic no
construeixi personatges a partir de
les rialles dels autors d'aquestes
partitures, els nomsdels quals apa-
reixen en un rètol il·luminat darre-
re la performer. I unpersonatge ar-
rossega sempre una història.
Baehr vol generar una interpre-

tació multidimensional de la seva
acció; per això evita el contrari del
riure, la por, l'horror. Sap que sen-
se l'ajudad'un faristol i la seva acti-
tud d'intentar una lectura, el que
provocaria seria terrorífic. Una
persona rient per espai de quaran-
ta minuts en un escenari buit no-
més podria tenir aquest sentit. No
estemsegurs però que aconseguei-
xi d'evitar allò que diu voler evitar.
La proposta p d'Itziar Okariz és

una acció de vint minuts en la que
dues persones se situen una da-
vant l'altra i repeteixen un número
finit de la seqüència de dígits del
númerop. Okariz llegeix els núme-
ros i el seumirall masculí els repe-
teix abans que acabi el so de la se-
va lectura. L'un davant l'altre aca-
ben produint una lletania pitagòri-
ca que posa a prova la resistència
de l'espectador. Recorda el plante-
jament del poeta Dirk Hülstrunk i
la seva peça Doesen Daemmern/
DozingDrowsing, poesia de la repe-
tició, de la reiteració infinita, teixi-
da amb ritme de música negra,
funk. Aquesta peça, que vam sentir
en directe a la sala Conservas el
2009, era un joc fonètic queconfor-
mava una lletania de la continuïtat
absoluta, a la manera de les oraci-
ons tibetanes. Okariz, per contra,
evoca la finitud humana davant la
infinitud de la xifra, mentre que
Hülstrunk evocava la comunió
d'esperit i matèria en una entitat
superior. L'artista basca gestiona
els límits de la resistència física i
cultural. Aquest és el sentit de
Mear en espacios públicos y pri-
vados, de títol explícit, una de les
accions que li ha donat més reper-
cussió internacional.
Secció irregular comprèn aques-

ta temporada cinc sessions més
amb propostes dobles que cal
convidar a conèixer sense por, pe-
rò amb actitud crítica. L'art per
l'art és una absurditat, avui encara
més. |

ERIC LLUENT

LaBarcelona de principis del segle
actual s’havia convertit en el punt
de trobada demoltsmúsics de car-
rer internacionals que veien la ca-
pital catalana com una excel·lent
oportunitat per guanyar-se la vida
fent el que els demanava el cos.
Qualsevol racódel BarriGòtic sem-
blava ser un bon escenari i el
públic, cada dia canviant, estava
disposat a recompensar-los el bon
moment viscut amb unesmonedes
o comprant el seu disc autoeditat.
La ciutat es va convertir en la refe-
rència de lamúsica de carrer d’Eu-
ropa, un espai ambmolt poca regu-
lació, escassa pressió policial i gran
afluència turística.
En aquell context, els que tenien

més talent es van conèixer i van co-
mençar projectesmusicals de gran
atractiu, incorporant en alguns

casosmúsics locals, menys acostu-
mats a trepitjar el carrer amb el
seu instrumentperò ambmés estu-
dis acadèmics. “El2004 jo estudia-
va al Conservatori del Liceu i vaig
començara fer carrer ambunaban-
da de dixieland, Los Krokodillos,
en la qual tots eren estrangers
menys jo. Aquesta experiència em
va donar resistència, tocàvem tant
si feia fred com calor, el carrer és
molt dur”, recordaMartí Elías, ba-
teria del grup Bernat Font Trio i
que pròximament gravarà un disc
amb el pianista canadenc establert
a Nova York Gordon Webster.
En l’àmbit del blues, el ragtime,

el swing i el manouche, es forjava
en aquells moments la generació
street jazzdels 2000, els integrants
de la qual es van veure greument
afectats pels canvis en la normati-
va per amúsics de carrer de Ciutat
Vella i per l’Ordenança del Civis-

me de la ciutat que va entrar en vi-
gor l’any 2006.
Va ser llavors quan uns quants

apassionats del jazz van decidir
quedar-se a Catalunya i impulsar
projectes musicals autogestionats,
traientdiners dels bolos queels sor-
tien a les sales que programaven.
És el cas del serbi Iván Kovacevic,
contrabaixista de Mambo Jambo i
BernatFontTrio; el rusMikhaVio-
lin, líder de LosKrokodillos; o l’ar-
gentí Hernán Senra, més conegut
com a Chino, fundador de grups
com Down Home, Shine o Chino
& The Big Bet. “Abans, al carrer,
en dues hores et podies treure
20.000pessetes. Era l’èpocadaura-
da de lamúsica de carrer deBarce-
lona, però això es va acabar”, la-
menta Senra. Avui dia, els horaris i
espais estan regulats, fins i tot el
nombredemúsics quepodenactu-

ar en una formació. “Després de la
regulació un ja no es pot guanyar
la vida tocant al carrer, així que
hem buscat altresmaneres de tirar
endavant. Jo ara estic a cinc ban-
des diferents i per això em surten
més concerts”, explica Violin.
Malgrat que la internacionalitza-

ciód’aquestsmúsics que es van for-
jar a la intempèrie no és una nove-
tat, sí que cal apuntar que en els
dos últims anys l’activitat s’ha in-
tensificat. Un dels casos més grà-
fics és el de Kovacevic, que durant
el 2012 ha estat treballant en paï-
sos com ara Colòmbia, Mèxic o
fins i tot Corea del Sud. El contra-
baixista serbi va arribar a Catalu-
nya l’any 2001 i un dels seus som-
nis era viatjar amb el seu instru-
ment i conèixer noves cultures.
“M’ha sorprès la presència del
blues europeu i americà a Corea
del Sud i a Mèxic, a Colòmbia és

més difícil de trobar”, reflexiona
Kovacevic després d’un any de
vols intercontinentals.

Parlant d’escenes de blues acti-
ves, la de Barcelona no té res a en-
vejar a la majoria de capitals euro-
pees. Com explica Míriam Apari-
cio, presidenta de la Societat de
BluesdeBarcelona, cadanit a la ca-
pital catalana es poden trobar dos,
tres o quatre concerts i jams de
blues. “Ara hi ha més locals petits
que programen que fa deu anys, i
mésmúsics que toquen blues. Una
altra cosa és la situació laboral
d’aquests, que s’ha estancat o fins i
tot ha empitjorat, com tot”, analit-
za Aparicio.

Consolidació
Com a símbol de la consolidació
de l’exportació del blues i el swing
nascut als carrers de Barcelona, el
projecte musical Chino & The Big
Bet ha estat seleccionat per repre-
sentar Espanya a l’European Blues
Challenge que se celebrarà el mes
de març a Tolosa (França). La for-
mació liderada per Hernán Senra,
veu i guitarra, i amb l’argentí Rod
Deville al contrabaix i el jove bate-
ria granadí Giggs Nother (tots ells
establerts a la capital catalana des
de fa anys), portarà el seu ritme
fresc i gamberro a un escenari que
es presenta com una oportunitat
única per arribar a programadors i
organitzadors de festivals de tot el
continent. “Lamúsica no és només
tocar, no és només la tècnica de
l’instrument.Es tractade ser autèn-
tic a dalt de l’escenari sense imitar
ningú. Això és el que han fet els
grans i és el que volem fer a Tolosa
i en qualsevol dels nostres con-
certs”, subratlla Hernán Senra,
que també organitza la jam de
blues del Harlem Jazz Club bar-
celoní cada dimarts des de fa set
anys. Si guanyen a Tolosa, aniran a
l’International Blues Challenge
que s’organitza anualment aMem-
phis, als Estats Units.

Precisament, aquesta setmana
estan participant en el concurs de
Memphis els Suitecase Brothers,
duo format pels germans catalans
Víctor i Pere Puertas, representant
la Societat de Blues de Barcelona.
Ells també van intentar guanyar-se
la vida al carrer però el 1999 els
van requisar tot l’equip a La Ram-
bla perquè anaven amb amplifica-
ció i la multa encara la recorden.
Tots aquests músics, i més, forgen
una generació de la que podem
gaudir gairebé cada nit en locals
com el Milano, el Harlem, el Pipa
Club, elHonkyTonko laCasaFus-
ter. No es deixin enganyar si els
seus noms encara no els sonen. Els
sorprendran. |

Música

Generació street jazz

Els membres de
Chino &
The Big Bet
fotografiats
després
d’un concert
a París el mes
de desembre
passat
FOTO ERIC LLUENT


