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sentiments i la memòria».
 En el recorregut de Yesterday tam-
bé hi ha lloc per a la malaltia, «com 
una cosa que envaeix el cos», va afir-
mar la coreògrafa. A Lullaby, un es-
pectacle del 2003, Vardimon va pre-
sentar una escena sobre el càncer, 
que també està en la retrospectiva 
de Yesterday. «La vaig fer inspirada en 
Susan Sontag i en el seu llibre La en-
fermedad y sus metáforas».
 En aquest sentit, Vardimon va re-
cordar com ens referim a aquesta 
malaltia. «S’usa una terminologia 
pròpia de la guerra per parlar del 
càncer, amb paraules com invasió, 
guerra o atac», va detallar. «Quan el 
càncer el crea el mateix cos, és una 
explosió interna», va afegir Vardi-

Israel és terra de grans 
coreògrafs i companyi-
es de dansa, com la Bat-
sheva que dirigeix Ohad 

Naharin; sens dubte la més cone-
guda. D’Israel també és, encara que 
establerta a Anglaterra des del 1997 
(un any abans de crear la seva com-
panyia), la coreògrafa que tanca el 
brillant capítol de dansa internaci-
onal del Grec. Jasmin Vardimon 
(1971), que va néixer, va créixer i es 
va formar en un quibuts, arriba 
avui i demà al Mercat de les Flors 
amb Yesterday, una peça retrospecti-
va estrenada el 2008 amb què va ce-
lebrar els 10 anys de la companyia.

 «És una obra que recull els mi-
llors fragments d’aquests 10 anys 
amb nou material desenvolupat a 
partir de la tecnologia, l’animació i 
el vídeo. I amb el tema d’una medita-
ció al voltant de la memòria», va ex-
plicar ahir Jasmine Vardimon.

Mirada a la malaltia

Aquest exercici sobre la memòria 
abraça tant el cos humà com el de la 
companyia, en el seu viatge al llarg 
d’aquesta dècada. Aquest «paisatge 
del cos» es practica a través d’una ex-
ploració per «les cicatrius», va dir 
Vardimon, que deixa el temps, i no 
amb un exercici cerebral. «El cos és 
com una casa de les emocions, els 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Paisatge de la memòria
‘yesterday’, de la IsraelIaNa JasMIN VardIMON, és una retrospectiva de 10 anys 
de la seva companyia i un recorregut per les cicatrius del cos humà amb el pas del temps

Un moment d’una espectacular escena de ‘Yesterday’, que es representarà avui i demà al Mercat de les Flors.
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mon, que va explicar també que el 
públic veurà aquesta reflexió a par-
tir dels moviments dels vuits balla-
rins i d’una informació textual.
 En la coreografia de Yesterday 
també hi ha, lògicament, moments 
més plaents i altres amb espai per a 
l’humor. «Una ballarina, per exem-
ple, fa un mapa del cos i també és 
agradable el moment del part; en 
el meu cas ha deixat una emprem-
ta fantàstica al meu cos», va comen-
tar una artista que viu durant 
aquests dos dies el seu debut a 
Barcelona. Encara que, com va re-
cordar, sí que ha estat dues vegades 
a Sant Cugat, i en totes dues com a 
ballarina, cosa que no passa a Yes-
terday. H
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Buika, refinada i salvatge
CrÒNICa La cantant va imposar el seu estil cru al Teatre Grec
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Buika va tornar diumenge a un Tea-
tre Grec que la va acollir per primer 
cop fa cinc anys, quan encara esta-
ven fresques les promiscuïtats sono-
res de Mi niña Lola. Des d’aleshores 
no ha domesticat el temperament, 
sinó que porta encara més lluny la 
seva tirada per la pulsió salvatge i les 
interpretacions crues, sense embe-
llidors. Per sobre de les composici-
ons que desfilen pel faristol i dels gè-
neres musicals que barreja.

 Amb només dos músics, el pianis-
ta Iván Melón i el percussionista Ra-
món Porrina, va començar cenyint-
se a la partitura a Sueño con ella (una 
de les quatre del seu nou disc, La 
noche más larga) per, a poc a poc, em-
prendre camins més escarpats. San-
ta Lucía, l’èxit de Miguel Ríos, va ser 
sotmès a un correctiu radical de Me-
lón que Buika va poder dominar. 
 En el último trago, referència a 
Chavela Vargas, va sonar fonda i cre-
ïble, i després va arribar el gir afro de 
Te camelo, amb Melón afegint-se a la 

percussió i les seves estrofes sobre «la 
gitana más guapa y más fina», que, con-
vertida en musa del pintor, «no halló 
en el dinero la felicidad / Y al ir por el 
mundo perdió su alegría». Descalça i ex-
posada sense mediadors: «No  em fa 
vergonya despullar-me davant vos-
tre; no et preocupis, mama, que no 
ho faré aquesta nit», va fer broma. 
Un sinuós acostament a Ojos verdes, 
la llatinitat diàfana de Mentirosa i el 
melancòlic final d’Oro santo. Cinc 
anys després, una Buika radical, im-
permeable a tota temptació light. H Buika, durant la seva actuació de diumenge a la nit al Teatre Grec.

ELISENDA PONS

  

ROGER ROCA
BARCELONA

El trompetista Raynald Colom no ha 
estat mai un artista d’apostes baixes. 
Al contrari. El tret que el defineix, i 
el que el fa especial, és la gosadia. Va 
arribar al Teatre Romea amb la seva 
aposta més alta fins ara, The Re-Fu-
gees: base rítmica, vents, quartet de 
corda, dj, cantant, raper i projeccio-
nista. Molts elements per donar for-
ma a una obra total que aspira a em-
platar el jazz que li agrada –el de gro-
ove, punch i tradició– amb hip hop, 
música de cambra, soul i música 
africana. L’ha batejat amb el nom de 
We still insist (seguim insistint, en ca-
talà) i, segons va avançar Colom al 
principi de la nit, durant el concert 
havíem de descobrir el perquè d’un 
títol de ressons contestataris. 
 Els ingredients eren tots bons. 
Fins i tot excel·lents, com el de la tre-
menda secció rítmica que l’acompa-
nya des de fa anys. I els plats, un per 
un, tenien gairebé sempre força. Pe-
rò embastar-los en un tot, això va re-
sultar més difícil. La continuïtat ha-
via d’anar a càrrec del raper Creisy 
Lyon, però les seves arengues sobre 
«la llibertat que està als nostres 
cors», expressades en metàfores so-
bre ocells i lleons indòmits, i les di-
verses fotografies projectades sobre 
la pantalla, unes estilitzades imat-
ges de raval en blanc i negre, no afe-
gien discurs a l’espectacle. O més 
ben dit: que a Raynald Colom no li fa 
falta cap coartada conceptual. El 
que ell expressa, quan toca, s’expli-
ca sol. H

  

Raynald 
Colom, 
millor sense 
concepte
CrÒNICa La música 
de ‘We still insist’ no 
necessita coartada


