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“Aquests coloms estan fets al
Sudan o a Egipte en el darrer
viatge. M’interessen perquè
jo també tinc dos colomers
a Mallorca i m’hi fixo molt”

Can we talk about this?
MERCAT DE LES FLORS
4 de maig

JUAN CARLOS OLIVARES

La dansa de qualsevol
temps i estil es caracterit-
za pel seu narcisisme es-
tètic. El món exterior no
sol existir per a una disci-

plina artística que es valora per la
seva tècnica, bellesa, fidelitat a una
escola, vigor atlètic, virtuosisme i
sensibilitat. El públic hi acudeix en
sintonia amb aquesta autosuficièn-
cia abstracta: es tanca gustosament
al teatre per obrir un parèntesi a la
seva realitat. Per això és encara més
gran l’impacte quan aquest especta-
dor rep a boca de canó aquesta pre-
gunta: “Et sents moralment superi-
or als talibans?”

Superioritat moral
Així interpel·la un ballarí de DV8 un
Mercat de les Flors ple atret pel
prestigi de la companyia britànica
i les excel·lents crítiques recollides
per Can we talk about this?, l’últim
i extraordinari treball de Lloyd
Newson. Un ballarí que després
d’aquesta primera pregunta no dei-
xarà de parlar mentre el seu cos es
relaciona amb el seu entorn com un
personatge habituat a les paradoxes
espacials d’Escher. Una pregunta
que funciona com el tret en una car-
rera d’obstacles amb atletes olím-
pics entrenats per batre la plusmar-
ca mundial en contra del relativis-
me cultural.

Cap dels ballarins emmudirà ni
deixarà de moure’s durant tot l’es-
pectacle, en una impressionant sin-

Crítica

Manolo García
COLISEUM
4 de maig

ALBERT BALANZÀ

Tres mesos després d’inici-
ar la gira a Almeria i de la
prèvia a Sant Cugat, Ma-
nolo García ha aterrat a
Barcelona com en els

bons temps d’El Último de la Fila:
amb tot el paper venut per a cinc Co-
liseums i un Palau de la Música, pe-
rò amb un punt de clandestinitat en
una ciutat plena de gent amb ulleres
de pasta que el reivindica –com ho fa
Santi Balmes de Love of Lesbian– pe-
rò que el veu d’una altra generació.
La primera nit del Coliseum, García
no es va moure del setlist de 29 temes

Crítica

ARTS ESCÈNIQUES

Una jihad coreogràfica per la llibertat d’expressió
cronia entre la disciplina física i la
naturalitat interpretativa que re-
quereix la humilitat de posar veu a
tots els que han patit la repressió del
radicalisme islamista des del 1989
(quan l’aiatol·là Khomeini va llegir
la fàtua contra Salman Rushdie per
Els versos satànics, considerats
blasfèmia contra l’islam) fins al
2005 (quan el director de cine Theo
van Gogh va morir assassinat a
mans d’un islamista holandès d’ori-
gen marroquí).

Tensió per seguir el discurs
“Et sents moralment superior als
talibans?” Una pregunta que ens
col·loca en la incòmoda situació de
revisar les paradoxes d’un sistema
de valors occidental que crea guetos
de llibertat per no irritar els repre-
sentants més intolerants d’aquelles
religions –com l’islam– que encara
no han trobat el camí per separar els
drets individuals de les seves creen-
ces religioses. Una denúncia docu-
mentada, serena, que arriba a con-
clusions tan interessants com ara
que les primeres víctimes dels mu-
sulmans són els mateixos musul-
mans, els que s’atreveixen a alçar la
veu al pensament únic.

DV8 fa una proposta obsessiva-
ment discursiva que utilitza un mo-
viment depurat, tècnicament per-
fecte, irònic, amb subtils referènci-
es a la dansa popular, per conduir el
públic per un mar de dades i decla-
racions sense espai (aparent) per a
la demagògia.

Un fals minimalisme que crea
un equilibri hipnòtic entre el gest
i la paraula. El públic queda atra-
pat en aquest increïble desplega-
ment de facultats, tens per no per-
dre’s ni una sola imatge dels cossos
en moviment, per no perdre’s ni
una frase carregada d’un explosiu
sentit comú.e

La britànica DV8 Physical Theatre presenta ‘Can we talk about this’ al Mercat de les Flors

Manolo García, de bona i indignada salut
de l’actual gira, amb picades d’ullet
als èxits passats (“Les cançons anti-
gues no porten enyor sinó records
bons”, va dir), experiments a Zapate-
ro, Somos levedad i, sobretot, en una
arriscada barreja entre Malva i A ve-
ces se enciende. Però, com sempre, va
estar brillant fent mítings: “Barcelo-
na és bonica quan diu no als peatges
i quan veu estrany tenir franctira-
dors als terrats per protegir els ban-
quers”. Encara va tenir temps per su-
mar el professor Jordi Estapé a l’es-
tratègia garciera: els beneficis dels
bolos aniran a la lluita contra el càn-
cer de la Fundació Fefoc.e

“Sempre em sorprèn
veure un puput d’un
altre país que no és
el meu. Aquest puput
és del Sudan. És un
ocell molt simpàtic”


