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TE Dansa /MartaCarrascoEl festivalTemporadaAlta estrena el nouespectaclede la coreògrafa catalana,

un retrobament ambalgunesde les imatgesmés impactants de la seva trajectòria

Elpol·len és de la flor
Marta Carrasco
Bijoux
(B Flowers)

SALA LA PLANETA
GIRONA

5 d’octubre.
www.temporada-
alta.net;
www.martacar-
rasco.com
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SÒNIA HERNÁNDEZ

Es preguntaMarta Carrasco quina
dona no vol ser una flor. I afegeix,
immediatament, que totes ho són,
encara que és molt difícil ser-ho.
Cal ser molt valenta per atrevir-se
a intentar-ho. En aquestes breus
afirmacions resumeix el sentit del
seu desè muntatge, Bijoux (B Flo-
wers), on no només s’ha atrevit a
mostrar els seus pètals. Ha anat
molt més lluny i s’ha embarcat a la
recerca o la reinterpretació del ve-
ritable significat d’una cosa tan gas-
tada i tan pansida com la imatge
d’una flor. De fet, és habitual a tota
la sevaproduccióque la ironia, l’au-
tocrítica i la reivindicació guiïn la
revisió dels tòpics en els quals fixa
la seva atenció per manipular-los
amb la intenció de, a continuació,
reposar-los davant la nostra vista,
exagerats, deformats i vetllats per-
què puguem entendre de quina
matèria estem fets, i escandalit-
zar-nos, horroritzar-nos o emocio-
nar-nos.
El repte que suposa B Flowers,

tant per a la creadora escènica
com per al públic, s’estrena en un
dels festivals teatrals de referèn-
cia, el Temporada Alta; després,
tambéalmes d’octubre, podrà veu-
re’s a la Sala Tantarantana de Bar-

celona. En aquest noumuntatge es
reconeixen i es retroben algunes
de les imatges més impactants i
memorables de tota la seva trajec-
tòria, el que no estranya tenint en
compte aquesta voluntat seva de
tornar sobre el ja sabut a la recerca
d’informacions noves. La seva pre-
ocupació per la feminitat i tots els
temes que envolten socialment la
dona tampoc és una novetat, però
entorn d’aquest assumpte torna a
aconseguir un bon grapat d’imat-
ges estremidores i que sens dubte
passaran aviat a engrossir l’àlbum
dels moments rutilants de l’escena
estatal.
En un clar reflex del que es pot

suposar la seva art poètica, l’espec-
tacle parteix d’un repàs veloç de
tots els tòpics que s’associen amb
les flors i d’una selecció de la pro-
ducció literària i musical amb què
s’han construït. A partir d’aquí, va
creixent i guanyant en intensitat i
poesia. Perquè tampoc no és una
novetat que les imatges queMarta
Carrasco posa sobre l’escenari són
autèntics poemes visuals. I no sa-
tisfeta –un altre dels seus motors:
insatisfacció i curiositat cons-
tants– amb sobresaltar el seu inter-
locutor amb la bellesa, és capaç de
trencar aquell moment que voreja

el sublim amb un espetec de dits,
una breu expressió que torna en
anticlímax quan la seva irreprimi-
ble ironia entra en escena.
En aquesta aventura s’ha procu-

rat una bona companyia amb les
ballarinesAnnaColl iMajoCordo-
net, totalment abduïdes en la inda-
gació sobre les capacitats d’aquest
embolcall que és el cos humà per
expressar no només tot el que suc-
ceeix per dins, sinó també tot el

que l’envolta i la relació que es-
tableix. Entre les tres intèrprets
aconsegueixenmúltiples registres,
que van des de l’esperpent fins a la
perfecció del poema visual. La
imatge de la dona embolicada amb
plàstic, com enterrada amb les se-
ves flors i el seu glamur, que acaba
convertida en una brillant crisàli-
de llançada a la ribera pel mar; o la
de les joves quemanipulen sengles
caçapapallones; o la dement que
ha sucumbit a l’excés de bellesa,

són només alguns exemples. El
més obvi és que la coincidència de
les tres intèrprets a l’escenari ser-
veix per demostrar que, amb fre-
qüència, la dona és la pitjor enemi-
ga de la dona, perquè és ellamatei-
xa la que empeny al seu gènere a
una sèrie d’exigències impossibles
de complir.

El deMartaCarrasco és un femi-
nisme difícil de catalogar i que es
podria considerar essencial. Asse-
gura que fuig d’etiquetes i catego-
ries que acabin en isme, per la qual
cosa la seva denúncia de l’opressió
femenina o de la desigualtat dista
de ser doctrinària o pamfletària.
Es limita a reflexionar sobre el sig-
nificat de la feminitat i accepta el
repte que això suposa, encara que
aquesta decisió l’arrossegui a esce-
nesmenys complaents. Lametàfo-
ra de la flor que s’indigna perquè
l’insecte li roba el pol·len no és no-
més una ocurrència, ni tampoc és
només la imatge desmitificadora o
contrapunt de la seducció feme-
nina, sinó que és la còmica paràbo-
la d’aquesta Eva que es planteja a
què l’obliga i què pot esperar de la
seva condició de dona.

En aquests temps en què assis-
tima la desconstrucció i desmante-
llament de tantes coses, especial-

Marta Carrasco
torna a aconseguir
a ‘B Flowers’
un bon grapat
d’imatges estremidores

A la dreta,
Marta Carrasco
en un moment
dels assajos
del seu
nou espectacle
DAVID RUANO
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SERGI SIENDONES

Per Lloyd Cole (1961) no hi ha una
gran diferència entre la feina d’un
poeta i la d’un cantautor. De fet,
per treballar en les seves lletres
Cole utilitza el processador de tex-
tos Scrivener, pensat per a es-
criptors. Aquest detall demostra la
seva preocupació per la compo-
sició de les cançons, una preocu-
pació que va decidir deixar de
banda en escoltar l’últim disc de
Bob Dylan, Tempest. “Fa uns cin-
quanta anys que Dylan fa el ma-
teix, i jo em preocupomassa sobre
quin tipus demúsica he de fer. Es-
coltar la vitalitat deTempest emva
animar a no preocupar-me, a sim-
plement treballar, deixar-me por-
tar i fer el que em vingués de
gust”, explica elmúsic anglès esta-
blert als Estats Units. “Em va aju-
dar a escriure les cançons més
ràpid en lloc depensar tant”. El re-
sultat és Standards, el millor disc
deCole en solitari, que l’autor pre-
sentarà el proper dia 11 a la sala
Music Hall de Barcelona.

La carreramusical de Lloyd Co-
le va arrencar el 1984 amb Rattle-
snakes, el llegendari debut de la se-
va antiga banda The Commotions,
un treball que contenia nombroses
referències literàries i culturals del
moviment pop, de figures que ana-
ven des de Simone de Beauvoir
fins a TrumanCapote o JoanDidi-
on. Molt hi va tenir a veure en tot

això que els membres de la banda
es coneguessin a la Universitat de
Glasgow, onCole estudiavaFiloso-
fia i Lletres. “Les referències cultu-
rals són una cosa molt natural per
mi”, explicaCole. “Noésquem’ins-
piri en llibres o pel·lícules concre-
tes, però quan penso com des-
criure una cosamoltes vegades em

passa pel cap l’escena d’alguna
pel·lícula, el passatge d’algun llibre
o alguna pintura o disc. Les al·lu-
sions a altres obres donen molta
informació i connecten gent molt
diferent, i és per això que les con-
tinuo utilitzant –a Standards apa-
reixen citacions musicals de Tele-
vision i U2–, perquè diuenmolt en
poc espai”.
Des d’aquells anys vuitanta, la

carrera de Lloyd Cole ha fet mol-
tes voltes. Després de dos discos
més,TheCommotions es vadissol-
dre i Cole va començar el seu camí
en solitari, ambalgunprojecte con-
junt mentrestant, com la banda
The Negatives a finals dels noran-
ta. “Necessitava sentir que ningú
no depenia de mi”, diu referint-se
a la ruptura amb The Commoti-
ons. “Per mi el fet de no tenir ban-
da estable és molt important, per-
què no vull treballar amb un sol
grup. Moltes de les idees que tinc
són per a gent diferent i sóc molt
afortunat perquè això m’ha per-
mès conèixer moltíssimes perso-
nes interessants”. I afegeix: “Si
tens una banda i fas un àlbum no-
més amb tres dels components, i
els altres dos es queden asseguts
mirant, seran infeliços, hi haurà
friccions. Per això per mi és millor
no tenir grup. Encara que, esclar,
això suposa que n’has d’aconse-
guir un quan te’n vas de gira i el
resultat sobre l’escenari mai no és
tan natural”.
Habitual jugador de golf des que

els seus pares van treballar en un
club l’any 1974 (a mitjan anys no-
ranta algú li va dir a Barcelona:
“You sing better than you swing”),
els últims treballs de Cole l’havien
convertit enunautormoltméspro-
per al folk que al rock. Un detall
queel seuúltimdisc reverteix. Per-
què Standards és clarament un àl-
bumelèctric (“només hi ha una so-
la guitarra acústica en tot el disc”),
un àlbum de rock clàssic, serè i
atractiu, amb picades d’ullet a
Nick Cave i els primers Stones.
Gravat a casa seva, a Easthamp-

ton, a Nova York, i a Los Angeles,
on es va desplaçar per treballar
amb el bateria FredMaher i el bai-
xista Mathew Sweet (els mateixos
amb qui va treballar en el seu pri-
mer treball en solitari el 1989), per
Cole aquest és un disc de rock and
roll involuntari, i quan diu rock
and roll parla de lamúsica de la se-
va generació, “The Velvet Under-
ground, Television, The Beatles... i
no derivacions com aquesta banda
de metal que escolten els nois del
poble on visc a Massachusetts,
Killswitch Engage es diu. El rock
ha canviat molt els últims vint
anys”.
Hi ha alguna cosa de tornada als

orígens amb Standards, i aquest
retorn li escau molt bé. Només cal
escoltar i veure el vídeo de Period
Piece (“aquells van ser els millors
temps”, canta) per comprovar que
Cole s’ha tornat a sentir jove, mal-
grat que la imatge que li retorna el
mirall no digui el mateix... |

LloydCole

Elpoeta
i el rock’n’roll

Lloyd Cole

MUSIC HALL
BARCELONA

11 d’octubre. El
dia 10 concert a
València, el 13 a
Sant Sebastià, el
14 a Saragossa i
el 15 a Madrid.
www.lloydcole.
com

Lloyd Cole
Standards
TAPETE RECORDS

ment moltes falses modernitats,
Marta Carrasco no s’ha desorien-
tat i ha assumit una realitat que
obliga a treballar molt per aconse-
guir poc. La seva concepció de la
creació escènica com un llenguat-
ge amorf i interdisciplinari, on dan-
sa, teatre, literatura imúsica s’unei-
xenper formar unamatèria prime-
ra irregular i proteica, li ha servit
com a far. I en aquest camí s’ha
convertit en un referent que s’hau-
ria de seguir de prop. De la matei-
xamanera, hi haurà qui pugui acu-
sar-la de tornar amb massa fre-
qüència a camins que ja havia tran-
sitat. Tanmateix, la seva contínua
redefinició i les seves constants tro-
balles demostren que no va tan
equivocada.

Fonaments
Partint de llocs comuns, Marta
Carrasco aconsegueix portar al
seu interlocutor a un nou escenari
en el qual és necessari qüestionar-
se no només en què es fonamenta
la dinàmica diària que ens em-
peny, sinó que també es pregunta
què estemperdent pel camí i quins
són els fonaments que ens soste-
nen: des de la poesia de Salvat-Pa-
passeit (Res no és mesquí), fins el
Capullito de alelí popularitzat per
Nat King Cole, passant per Pedro
Almodóvar. Però subratllant que
la utilització del kitsch que fa el

cineasta i el de la coreògrafa se si-
tuen molt lluny.
Res en les seves imatges no és

senzill, ni tan sols quan ens trobem
davant d’un escenari aparentment
buit o desert. L’escenografia, el
vestuari i el maquillatge, que tre-
balla ambPauFernández, així com
la il·luminació de Quico Gutiérrez,
resulten clau per construir una
escena que en unes dècimes de se-
gon vol transmetremolta informa-
ció. I, tanmateix, resnoacaba resul-
tant artificiós, ni tan sols quan les
imatges mostren una dona que
sembla una nina antiga ressusci-
tada que descobreix la vida gràcies
a l’ornament d’una flor; ni quan
alguns ornaments o complements
resulten pròtesis que limiten el
moviment i impedeixen el desen-
volupament complet de la dona.
Aquesta només pot alliberar-se
mitjançant una mena de striptease
tràgic, en el qual no importa anar
perdent-ho tot mentre es conservi
la vida, el color i la bellesa que
transmet una flor subjectada als
cabells. Són les mateixes flors que
també inunden l’escenari i volen
promoure una nova revolució a la
qual, encara que profundament
personal i íntima, estem tots convi-
dats: una invitació que val la pena
acceptar. |

Lloyd Cole
durant el seu
concert a Sant
Feliu de Guíxols
l’estiu del 2011
INMA SAINZ DE

BARANDA / ARXIU

Des dels vuitanta,
la carrera de Cole
ha fet moltes voltes;
‘Standards’ és el seu
millor disc en solitari

El seu és un feminisme
difícil de catalogar,
que fuig d’etiquetes
i categories que
acabin en ‘isme’


