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Teatre

Borderline és una peça 
espectacular i plena de màgia. La 
firmen Sébastien Ramirez 
–francès d’origen espanyol– i 
Honji Wang –alemanya d’origen 
coreà–, tàndem imparable que fa 
uns anys protagonitzà un dels 
vídeos de dansa més 
espectaculars i virals dels 
darrers temps, Amor& Psyche.

Ramirez havia començat als 
carrers de Perpinyà l’any 95, 
aprenent b-boying de manera 
autodidacta i presentant-se a 
battles de hip-hop arreu 
d’Europa. No va ser fins molt 
després que es va trobar cara a 
cara amb la dansa 
contemporània. “A partir del 
2005 vaig començar a anar al 
teatre; abans, per l’ambient on 
em movia, no m’era fàcil, només 

ballava i ja està. Però quan vaig 
veure espectacles de veritat, en 
vaig voler saber més i més”. Fins 
al punt que va enfilar-se a 
l’escenari per crear un segell 
propi, una mescla de cultura 
urbana i alta cultura que ha 
proliferat per tot França gràcies 
a creadors com ell.

Ramirez aplica la dansa 
urbana a contextos narratius i a 
l’experimentació coreogràfica. 
“Amb el hip-hop només et 
preocupes per la tècnica, el 
moviment, el ritme i la música. 
Però en una creació teatral cal 
pensar per què estàs ballant, què 
significa el que fas i on vols 
arribar. El més important per a 
mi segueix sent el moviment, 
però un moviment que transmeti 
emocions, i això ja no és tan 

fàcil”. Capbussat en un món que 
desconeixia completament, l’ha 
canviat des de dins amb els seus 
propis criteris.

“Ja no utilitzo la dansa com un 
ballarí de hip-hop. Mantinc el 
mateix vocabulari però el faig 
servir d’una manera més 
abstracta”. L’Honji, per contra, 
va rebre una formació clàssica, 
però el seu instint la va dur al hip-
hop “i aquí és on ens vam trobar”. 
L’afinitat és dins i fora de la pista 
de ball. “Tenim la mateixa 
manera de pensar i de voler 
avançar cap a un vocabulari 
propi que s’origina a partir del 
hip–hop, però es desenvolupa en 
un altre context”. 

La parella treballa junta, “ho 
compartim tot”, des de fa set anys 
que viuen a Berlín. Encara que la 
feina el porti a viatjar molt, 
“Borderline s’ha fet en residències 
a París, Perpinyà, Berlín i 
Barcelona. Només necessito una 
sala per crear, que sigui en un lloc 
o un altre m’és indiferent”. I 
deambulant d’estudi en estudi, 
s’ha anat fent un segell propi, un 
estil”. El nostre origen només és 
un punt de partida que suposo 
que es veu en alguna part de 
l’estètica, però ens hem fet a 
nosaltres mateixos”.

Borderline ens parla de les 
línies que ens delimiten i de la 
necessitat de respectar-les o 
traspassar-les. “Utilitzem cables 
perquè volíem dur el moviment a 
un nivell aeri, i també perquè ens 
acostava al concepte de la peça, 
amb constrenyiments però volent 
arribar més lluny”. Amb aquesta 
al·lucinant mecànica, les facultats 
naturals d’uns cossos –ja per si 
mateixos afortunats– queden 
ampliades cinematogràficament. 
“La meva especialitat com a 
b-boy era el terra i sempre m’he 
hagut de confrontar amb la força 
de la gravetat i amb la força 
centrífuga... Aquí he pogut 
realitzar el somni de poder volar”.

BORDERLINE
Mercat de les Flors  
Dt. 30 i dc. 31.

Sempre he hagut 
d’afrontar la 
gravetat. Aquí he 
pogut realitzar el 
somni de volar
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És dur, fer-se gran! Ho experimenten 
dos homes de cinema que des dels anys 
vuitanta escriuen i dirigeixen films 
d’èxit. Estan disposats a fer qualsevol 
cosa per mantenir el seu lloc al món del 
cinema. Fins i tot convèncer els seus 
fills perquè es facin passar per ells.

Teatre Romea
Hospital, 51. 93 301 55 04.  
www.teatreromea.com.

Grec 2013: El viento en un 
violín De dc. a dv., 20.30 h. Ds., 18 i 
21.30 h. 15-28 €. Fins al 27 de juliol.

De Claudio Tolcachir. Amb Inda 
Lavalle, Tamara Kiper, Miriam 
Odorico, Araceli Dvoskin, Lautaro 
Perotti, Gonzalo Ruiz.

Claudio Tolcachir torna a Barcelona 
amb aquest muntatge, protagonitzat 
per una parella de dones que s’estimen i 
busquen desesperadament un fill, 
mares disposades a tot per garantir la 
seva felicitat i fills que no troben el seu 
lloc al món... Les històries de dues 
famílies de diferents condicions socials 
serveixen a l’autor com a excusa per 
interrogar-se sobre els límits de l’amor i 
preguntar-se si estimar-se un fill o una 
mare justifica qualsevol cosa, fins i tot 
fer mal a algú altre.

Teatreneu
Terol, 26. 93 285 37 12.  
www.teatreneu.com.

Maleïts gossos Dg., 20.30 h. 
10-18 €. Fins al 28 de juliol.

Una banda organitzada formada per 
sis delinqüents que entre ells no es 
coneixen i amb noms falsos, atraquen 
un banc per endur-se uns diamants. 
Però abans que soni  l’alarma, la policia 
ja està allà. Alguns moren en 
l’atracament i la resta es reuneix al lloc 
convingut. Un cop allà comencen a 
sospitar que un d’ells és un policia 
encobert.

Dansa
Mercat de les Flors
Lleida, 59. 93 426 18 75. 
www.mercatflors.cat.

NOU Grec 2013: Borderline Dt. i 
dvc., 22 h. 26 €. 30 i 31 de juliol. 

De Sébastien Ramirez en 
col·laboració amb Honji Wang. Amb 
Louis Becker, Jann Gallois, Mustapha 
Lehlouh, Sébastien Ramirez, Honji 
Wang, els riggers Kai Gaedtke, Ralph 
Güthler.

Vegeu l’article a la pàg. 63.

Teatre Tívoli
Casp, 8. 93 412 20 63.  
www.grupbalana.com.

(!) Carmen, Ballet Flamenco de 
Madrid De dt. a ds., 18.30 h i 21 h. Dg., 
18.30 h.. 20-38 €. Fins al 28 de juliol.

Dir: Luciano Ruiz.
La cigarrera gitana explica la seva 

història en clau flamenca en 
l’espectacle on 25 artistes entre 
ballarins i músics, liderats per la jove 
promesa de la dansa espanyola i 
flamenca Erika Macías i amb 
coreografies de la bailaora Sara Lezana 
posen en escena la immortal història 
d’amor tràgic de Carmen.

En la frontera de diverses etiquetes, 
Sébastien Ramirez ens acosta al seu abisme. 
Per Bàrbara Raubert

En el límit

Dansa
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Acrobàcies i dansa. 
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