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‘Plexus’
MERCAT DE LES FLORS
21 de juliol

JUAN CARLOS OLIVARES

El creador transversal Au-
rélien Bory concep Ple-
xus com un retrat del
món interior de la balla-
rina Kaori Ito. L’espec-

tador, però, relega aquesta informa-
ció davant del tsunami estètic d’un
projecte artístic únic. ¿Importa de
veritat desentranyar la troca del
subconscient d’una dona que es
mou en un espai que és una parado-
xa física? La proposta excedeix
qualsevol anàlisi específica. No es
pot parlar només de dansa quan un
cos interacciona amb un artefacte
compost per milers de fines cordes
que condicionen la llibertat dels
seus moviments i pertorben els
efectes de la gravetat. Bory provo-
ca imatges que superen aquesta dis-
ciplina artística.

L’artista crea una metàfora dels
obstacles interioritzats, construeix
un instrument de percussió colos-
sal, idea un espai que aporta noves
solucions coreogràfiques a partir de
les seves extremes limitacions i les
seves sorprenents llibertats. Un cub
suspès –més o menys opac segons
com actuï la llum sobre el bosc de
fils, més o menys mòbil segons com
respongui a la força de la massa–
que per la seva sofisticada relació
amb l’espai i el cos podria ocupar
qualsevol sala d’un museu d’art con-
temporani. En aquesta exquisida
instal·lació, Kaori Ito és un element
més, gairebé un concepte, una om-
bra que es fa visible –o no– per l’es-
tudiada manipulació de la llum.

Radicalitat estètica que toca
amb extrema naturalitat la sensi-
bilitat del públic. Plexus obre la
porta a la reflexió, sí, però l’espec-
tador aparca aquest exercici du-
rant una hora per l’impacte imme-
diat de la bellesa.e
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Els directors
del festival
deixen un
pòsit físic:
el teatre de
La Fabrica

Una nena d’11 anys protagonista de Cour d’Honneur
va recordar Enfant de Boris Charmatz. C. RAYNAUD DE LAGE

Arctic Monkeys actuarà a
Badalona al novembre
El grup britànic Arctic Monkeys desembarca-
rà al Palau d’Esports de Badalona el 16 de no-
vembre per presentar el cinquè treball, AM.
El títol del disc fa referència a les inicials del
nom del grup i l’àlbum sortirà a la venda una
setmana abans del concert. Ja se n’ha publi-
cat el primer senzill, Do I Wanna Know.

Yasmin Vardimon debuta
al Grec amb ‘Yesterday’
La coreògrafa israeliana Jasmin Vardimon
debuta avui i demà al Mercat de les Flors amb
Yesterday. L’espectacle està compost per
fragments d’espectacles anteriors de la com-
panyia relligats amb vídeos i animacions. El
fil conductor és la memòria del cos i les cica-
trius i marques que el temps hi va deixant.

‘Plexus’, un
tsunami de

bellesa radical

Records del Festival d’Avinyó

Brutal. Jerôme Bel es permet una do-
si lacrimògena massa generosa, al fi-
nal, però el públic l’hi perdona. Di-
uen els veterans que no es recorda
una estrena a la Cour d’Honneur en
què no marxés cap espectador.

L’última edició del festival fran-
cès que han dirigit Hortense Ar-
chambault i Vincent Baudriller
–després de 10 anys passaran el re-
lleu a Olivier Py– ha sigut una bona
excusa per fer memòria. Han convi-
dat els seus artistes associats i els
que més hi han estrenat, noms avui
inqüestionables com Alain Platel,
Guy Cassiers, Sasha Waltz, Perer
Brook, Christoph Marthaler, Tho-
mas Ostermeier, Jan Fabre i Anne

Teresa de Keersmaeker. Tots hi
han tret el cap amb una obra feta
per a l’ocasió, per un dia, per una
funció. Aquest cap de setmana era
Pippo Delbono qui va recitar, cri-
dar i suar Rimbaud, Pasolini, Ar-
taud, Eliot i Whitman, expandint
el seu ego d’acord amb el violí
d’Alexander Balanescu.

Els directors del festival deixen
un pòsit simbòlic i un altre de fí-
sic, una seu que han anomenat La
Fabrica i que és espai d’exhibició,
d’assaig –la caixa negra té la mida
de l’escenari del Palau dels Papes–
i també residència per a artistes.
El director del festival Tempora-
da Alta, Salvador Sunyer, assidu
a Avinyó des que tenia 17 anys, re-
bufava d’enveja abans de veure el
Kabaret Warszawski de Krzysz-
tof Warlikowski, que va deixar
fred el personal.

L’altra estrena esperada de
l’últim cap de setmana de festival
–acaba divendres– va ser l’impe-
cable experiment tecnoemocio-
nal de la britànica Katie Mitchell.
El seu teatre, basat en la parau-
la, ha trobat en el cinema un ali-
at que li dóna llibertat i precisió:
el mínim gest té un primer pla. A
Reise durch die nacht (Voyage à
travers de la nuit) assoleix la per-
fecció tècnica i teatral al servei
d’una història que reconstrueix,
en forma de monòleg, un passat
torturador. Un altre souvenir
d’Avinyó per al record.e

LAURA SERRA
AVINYÓ (FRANÇA)

“Bona nit. Em dic
Virginie Andreu,
tinc 38 anys i visc a
Châteauroux. La
primera vegada

que vaig venir al Festival d’Avinyó va
ser el 2010 i hi vaig veure Papperla-
papp de Christoph Marthaler. Sí, vaig
començar malament. El primer que
vaig pensar en veure l’escenari de la
Cour d’Honneur és: qui ha col·locat
aquests aparells d’aire condicionat
a la façana? Qui ha fet aquesta des-
trossa?!” Quan hi va tornar els anys
posteriors va descobrir que forma-
ven part de la decoració de l’especta-
cle. Catorze testimonis com el
d’aquesta professora de francès des-
filen per l’escenari del sumptuós Pa-
lau dels Papes d’Avinyó, davant de
dues mil persones. Apareixen vestits
de carrer, seuen en cadires de plàs-
tic –deu ser el muntatge més low cost
de la història del festival– i desgra-
nen els seus records. Una anciana ex-
plica que va veure amb 17 anys Antí-
gona al festival de Jean Vilar i que li
ha servit de guia vital. Una inferme-
ra de Nancy recorda l’impacte del
Nelken de Pina Bausch.

El coreògraf Jerôme Bel ret ho-
menatge a l’espectador amb aques-
ta obra, un relat documental subjec-
tiu i personal de les 67 edicions del
certamen. Així com en les seves
obres més properes a la dansa s’ha
interessat per la memòria del cos
–se’n podrà veure una mostra la
temporada que ve al Mercat de les
Flors amb el solo titulat Cédric An-
drieux (2009) que interpreta el ba-
llarí del títol–, en l’estrena d’aquest
cap de setmana a Avinyó s’interes-
sava per la memòria d’un espai tan
emblemàtic com el palau papal. El
títol era, només, Cour d’Honneur.

L’espectacle servia de tràiler de
grans hits avinyonencs. Després de
l’anècdota rememorada amb aplom
i emoció pels protagonistes, Bel rega-
lava un fragment de l’espectacle en
qüestió. Va aparèixer Isabel Huppert
via Skype en directe regalant un frag-
ment de la Meddea de Jacques Las-
salle que va fer el 2000; un actor de
Casimir et Caroline va recordar com
un espectador es va aixecar i va cri-
dar que allò era una grande mèrde, i
vam reviure l’Inferno de Castelluc-
ci: un actor va començar a ascendir
amunt amunt per la paret del Palau
dels Papes i va desaparèixer al cel.

Katie Mitchell fa cinema en directe: sobre l’escenari, un muntatge teatral mil·limètric
enregistrat per càmeres; a la pantalla, el primer pla cinematogràfic. C. RAYNAUD DE LAGE

El públic celebra les obres de Katie Mitchell i Jerôme Bel sobre la memòria

AGLAÉ BORY
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