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tor de fites com Don’t go breaking 
my heart  (que va assaltar les pistes 
de ball el 1976, a duo amb Kiki 
Dee,  i un altre cop el 1994, amb 
RuPaul), ha recuperat les balades 
i mitjos temps atemporals en dis-
cos com The captain & the kid (2006), 
i va sorprendre a l’aliar-se amb 
Leon Russell a The union (2010), 
disc de latent pols bluesístic.
 L’actuació d’Eivissa suposa un 
desviament en la seva trajectòria 
recent. Un esdeveniment únic 
després del qual Elton John recu-
perarà la seva dinàmica habitual 
i s’embarcarà en una gira per Eu-
ropa i els Estats Units que el man-
tindrà ocupat a partir de demà i 
fins al novembre. En paral·lel, ja té 
en camí un nou disc, The diving bo-
ard, que haurà de veure la llum el 
febrer del 2013, i que, en aparen-
ça, seguirà el camí apuntat a The 
union: producció del classicista T-
Bone Burnett i format auster, amb 
piano, baix, guitarra i bateria. 
Sense sintetitzadors ni ingredi-
ents electrònics. Un Elton John 
molt diferent de l’agitador disco-
tequer que el festival eivissenc 
acollirà avui. H
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Elton John actua 
a la zona de fans de 
l’Eurocopa a Kíev,  
dissabte.

Crosses en dansa
3Marie Chouinard s’estrena a Barcelona amb una original coreografia
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C
rosses, bastons, arnesos... 
en dansa. Amb una im-
pressionant perícia, se’n 
serveixen els virtuosos 

ballarins de Marie Chouinard en la 
seva estrena a Barcelona, dins del 
programa del Grec. La insòlita i com-
plexa proposta –de difícil títol tam-
bé: bODY_rEMIX/ gOLDBERG_vARI-
ATIONS– es presenta (des d’avui fins 
dimecres) al Mercat de les Flors. 
Aquesta és la primera vegada que la 
prestigiosa i innovadora companyia 
canadenca trepitja un escenari bar-
celoní, i ho fa ni més ni menys que 
amb crosses. Un pas més en la inven-
ció d’aquests universos propis i sin-
gulars que caracteritzen el treball 
de Marie Chouinard.

VERSIÓ DE GLENN GOULD / La premiada 
coreògrafa va concebre aquesta pe-
ça a partir de la versió del pianista ca-
nadenc Glenn Gould de Les variacions 
Goldberg de Bach. «Vaig voler fer una 
espècie de remix dels cossos dels ba-
llarins mitjançant l’ús de diferents 
suports». També li va demanar al 
compositor Louis Dufort que propo-
sés variacions sobre les variacions de 
Gould i s’hi va afegir una reinterpre-
tació de les paraules del pianista en 
una entrevista radiofònica. 
 En la seva profunda exploració 

terpretació molt difícil, gairebé pre-
socràtic en el sentit de creure que 
l’ànima és al cos». També subratlla 
la poètica d’algunes de les seqüènci-
es, com quan una de les artistes ba-
lla de puntes sobre les mans de la 
resta.
 Establerta a Mont-real des del 
2007, Marie Chouinard va presentar 
la seva primera peça, Cristallisation, 

del cos com a vehicle d’art, Choui-
nard ha trobat aquesta vegada una 
nova expressivitat incorporant 
aquests elements que la desena de 
ballarins posen en dansa amb extre-
ma habilitat. El director del Grec, 
Ramon Simó, explica que la creació 
de la prestigiosa  creadora està basa-
da en una «altíssima exigència tèc-
nica, amb un nivell d’execució i in-

bODY_rEMIX/gOLDBERG_vARIATIONS
3Mercat de les Flors • Del 2 al 4 de juliol 

33 Un moment de la coreografia amb què la prestigiosa companyia Marie Chouinard debuta a Barcelona.

MARIE CHOUINARD

l’any 1978, a la qual van seguir 30 so-
los (entre ells els aclamats Marie 
Chien Noir, STAB i Afternoon of a Faun), 
uns treballs ja marcats pel segell 
d’originalitat que l’ha acompanyat 
durant la seva llarga i aplaudida tra-
jectòria. H

FESTIVAL GREC 2012

La persistent pluja que va caure ahir a Barcelona 
va obligar a suspendre l’espectacle inaugural del 
Grec –el concert de Pascal Comelade i la Cobla 

Sant Jordi–. El festival, doncs, obrirà avui el progra-
ma de pagament amb la companyia de dansa de 
Marie Chouinard i l’obra de teatre ‘Testament’.

‘Testament’ indaga en les 
relacions entre pares i fills 
3Les alemanyes She She Pop pugen a escena els progenitors 
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Pares i filles, cara a cara davant les 
platees. Les tres actrius de la compa-
nyia alemanya She She Pop convo-
quen els seus propis progenitors per 
indagar sobre les complexes relaci-
ons intergeneracionals a Testament. 
L’espectacle, que es veurà fins dime-
cres al Mercat de les Flors, parteix 
d’una sentència cruel del shakespe-
arià Rei Lear. «Hauria valgut més 
que no haguessis nascut abans que 
haver-me complagut tan poc», li dei-
xa anar a una de les seves tres filles, a 
les quals vol llegar el seu regne. 

 En un muntatge multidisciplina-
ri, les intèrprets i els seus familiars 
remouen els seus conflictes i deixen 
fluir els sentiments. «D’entre tots els 
pactes i acords en què estem involu-
crats, els més complicats són els in-
tergeneracions», assumeix la com-
panyia teatral. Les dificultats de la 
vellesa, les herències, la culpa, els 
problemes de diners... van punte-
jant la confrontació. Però malgrat 
els obstacles que apareixen, l’obra 
aposta per trobar el camí per a «unes 
relacions més humanes i amoroses», 
segons el director del Grec, Ramon 
Simó.
 
CÒMICA / «També hi ha molt d’hu-
mor. Tots hem viscut situacions cò-
miques i ridícules amb els nostres 
pares i fills; circumstàncies delica-
des», explica Simó. L’obra, afegeix, 
obre les portes a unes «relacions so-
bre les quals ens costa molt parlar». 
She She Pop sí que ho fa. H

Testament
3Mercat de les Flors  • Del 2 al 4 de juliol33 ‘Testament’, obra en què actuen tres actrius i els seus pares.
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