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ARTS ESCÈNIQUES

bades per les desconstruccions del
compositor Louis Dufort–, Choui-
nard presenta a Body_remix / Gold-
berg_variations una coreografia que
transmet un hipnòtic missatge de be-
llesa i dolor. A un pas de la perversió
que sorgeix de la relació entre la ma-
tèria inerta (metall, cuir, plàstic) i la
pell.Unacoreografiaquecreaal’esce-
nari l’atmosfera impronunciable
d’una pel·lícula de Cronenberg. Els
ballarins semblen submergits en un
malson dominat per la seva rutina
com a ballarins. Un crit oníric contra
la disciplina. Mutants fusionats amb
lessevessabatillesdepunta.Apèndixs
quetransformenlesextremitats,mo-
difiquenelsseusmoviments,obrinto
tancant estranyes combinaci-
ons. Barres, caminadors orto-
pèdics, crosses –senceres o
retallades– i arnesos plas-
men la por a l’accident, a
la lesió, a la decadència,
alnegreatzarqueperse-
gueiximplacableelsba-
llarins, però sublimat a
través de noves possi-
bilitats coreogràfiques
que converteixen les
pròtesisenunaportaala
superació acrobàtica.
Una idea d’impacte que,
com tots els somnis es-
tranys, no suporta l’excés de
minuts.

Murmuri de llibertat
L’opressió no és el millor entorn per
a l’art, però la vida sempre sorprèn.
Vet aquí el gòspel nord-americà –fill
de l’esclavisme– i l’isicathamiya, el
cant coral a cappella que els zulus
sud-africans van crear durant la seva

migració urbana com a
resposta a la prohibi-

ció d’expressar amb
tota llibertat de de-
cibels. És un cant
de veus empasta-
des i cavernoses
que sol anar
acompanyat de
moviments que

gairebé són un
murmuri coreogrà-

fic. L’artista sud-afri-
cana Robyn Orlin re-

cull aquesta tradició –in-
ternacionalitzada per Paul

Simon– per elaborar l’especta-
cle Walking next to our shoes.

Igual que en origen, els protago-
nistes són un cor masculí (Phuphu-
ma Love Minus) que s’adapta a un
auster i abstracte vestit escènic con-
temporani per viatjar pel món amb
missatges destinats al consum in-

tern per a les seves respectives co-
munitats. Lletres que denuncien la
precarietat laboral, alliçonen sobre
la sida, alerten sobre la situació de la
dona, ploren la pobresa i exalten la
fe. Evangelització laica. L’extraor-
dinària qualitat de les veus i la per-
fecta sincronia amb uns moviments
d’arrels ancestrals, només una mica
distorsionats per Orlin, compensen
un to en excés naïf que frega el llin-
dar de la irritació quan abusa de
l’humor.

Però aquesta incomoditat desa-
pareix quan l’espectacle es concen-
tra en la música i el ball. Llavors la
sinceritat s’imposa, la utilitat de
l’art es manifesta, la universalitat
dels missatges troba el seu destí.
Tan fàcil d’apreciar i entendre com
la resistència a la realitat que prac-
tiquen els swankers zulus: la radica-
litat del dandisme enmig de la mà-
xima desesperança. e
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Del Canadà a Sud-àfrica,
l’univers explicat
amb el moviment

Dos interessants espectacles del Grec
expliquen la relació entre el cos i la realitat

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

Ho va pensar Vitruvi i ho
va dibuixar Da Vinci:
l’home és el centre de
l’Univers. I el mestre
va deixar clar que el

centre s’il·lustrava amb un cos nu.
La manera en què aquell cos s’ha re-
afirmat a través de l’art també és
una reflexió vigent en el programa
del Grec 2012, sobretot quan balla.
Existeixen moviments que neixen
de la por i la coacció –com en la dan-
sa-murmuri dels negres sud-afri-
cans durant l’apartheid–, o com a
reacció a la tradició i la seva enga-
nyosa imatge etèria.

Bellesa i dolor
Hi ha moltes maneres de matar el
pare. Per a més informació: Freud.
La dansa ha optat, entre moltes terà-
pies, per alliberar-se de l’autoritat
del passat amb una creixent consci-
ència del cos. La dansa s’ha densifi-
cat, és més física, més oberta a mos-
trar la seva batalla contra les limita-
cions. El virtuosisme que negava les
lleis de la natura –fins i tot la grave-
tat– ha deixat pas a coreògrafs i com-
panyies que defensen l’exhibicionis-
me del sobreesforç físic. Un impu-
dor defensat per Marie Chouinard i
la seva companyia canadenca.

Acompanyada pel discurs icono-
clasta de Glenn Gould respecte a les
VariacionsGoldbergdeBach–exacer-
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