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CRÍTICA DE DANSA ►  B FLOWERS »

LLUfS FRANCO

Les tres ballarines, en un moment divertit del muntatge a L’Estruch, dijous passat

«El polen es mío, ¿no?»
S. Flowers, de la cía. M arta  Carrasco

In tè rp re ts : M arta  Carrasco. Anna 
Coll, M ajo Cordonet. C reació i d irec
c ió : M a rta  Carrasco.

L'Estruch, dijous, 3 /X /2 0 1 3

CARLES GASCÓN

Que Marta Carrasco 
expressi al programa 
un agraïment «a tot el 

meu equip, que ha treballat en 
condicions econòmiques molt 
adverses, sent-hi, fins i tot

més que mai, amb tot el seu 
esforç i el seu talent» vol dir 
que la cosa és seriosa. I ho és 
per a molts.

El procés de creació 
d ’aquest espectacle ha patit 
alguna convulsió, sembla ser, 
però la coreògrafa mira direc
tament el públic, amb humor i 
un punt kitch, i li regala com si 
res una bona dosis d'imatges 
marca de la casa que recor
darà amb força. La lluita amb 
els caçapapallones al cap, el

suggerent moviment d'ombres 
darrere el plàstic (i la sortida 
posterior que evoca la Marta 
Carrasco/Camille Claudel de 
Blanc d'ombra), la dona que 
s'allibera de la cotilleria tor
turadora, la dona-crisàlide 
embolcallada entre clavells...

Im atges i música
Sovint sembla que la ballarina 
parteixi més d'una imatge, 
d'una fotografia, o de la pròpia 
cançó -com  sempre, la música

és fantàstica- per muntar tota 
la resta. Aquest B.FIower funci
ona molt bé com a successió 
de 'frames' de videocllp o de 
banda sonora corograflada. 
Però hi ha substància, és clar.

A partir del tema de les flors 
com a columna vertebral, els 
moviments es ramifiquen amb 
un cúmul de sensacions. La 
dona que pateix i lluita, els 
estereotips, la bellesa, la 
infància traumàtica, la mort, 
la violència, però amb la ironia

0 directament l'humor xocant 
per desengreixar-ho tot. Days 
of wine and roses, La fleur du 
mal, El nom de la rosa... Però 
al costat de Res no es mesquí, 
de Salvat-Papasseit. caben 
també Almodóvar o el brasi
ler Caetano Veloso cantant en 
castellà Capul lito de Alelí.

Potser menys radical i provo
cativa que en anteriors ocasi
ons però més desenfadada i 
lliure, com aquell qui ja no deu 
res a ningú, Marta Carrasco 
sembla que busqui més el 
plaer de ser ella que la neces
sitat de complaure: «Per tornar 
a néixer, s ’ha de morir».

El seu número del pol·len, en 
argentí, ve a ser el punt desen
caixant que ho deixa clar. «El 
polen es mío, ¿no?», exclama

 m----
Proporciona imatges 

de gran color i 
intensitat, però 
també humor

1 ens increpa una de les balla- 
rines-flor, indignada perquè 
l ’abella que li roba el néctar. 
Es trenca la barrera i el públic 
respon I tot.

Tot i que amb moments 
millors que altres, i acceptant 
que la ironia guanya terreny a 
la mala llet, Marta Carrasco 
proporciona imatges de gran 
color i intensitat, que el públic 
que omplia la sala li va premiar 
amb grans ovacions.

Fidels seguidors que van 
tenir l'encert no deixar-se per
dre aquestes flors que la balla
rina ha fet créixer a L’Estruch 
de Sabadell i s ’estrenen avui 
amb honors al festival Tempo
rada Alta ■

%
«DVA», de Manuel Mira, al 
Cinelow del Museu del Gas

Alba Yáñez i Paco Trezano protagonitzen «DVA»

Jeanne Moreau en una escena del film

«Plus tard tu 
comprendràs», 
al Mes del 
Cinema Francès

REDACCIÓ

Aquest dilluns el cicle 
que comparteixen Alliance 
Française i Cineclub Sabadell, 
el Mes del Cinema Francès, fa 
parada altre cop a l'entitat del 
carrer Sant Joan amb el cine
asta més destacat i innovador 
d'Israel, Amos Gitaï.

El seu film del 2008 Plus 
tard tu comprendràs, que es 
projecta en versió original a 
les 20 hores, compta amb la 
gran Jeanne Moreau com a 
Madame Gornick.

La dona ronda pel seu apar
tament mentre escolta el tele
visor. És l ’any 1987, i l’aparell 
retransmet el judici de Klaus 
Barbie, en què s'aporten tes

timonis sobre diverses deten
cions, empresonaments i 
deportacions que van tenir lloc 
durant l ’Holocaust.

Mentrestant, el seu fill Víctor 
intenta reconstruir la història 
de la família mitjançant foto
grafies, cartes i altres records.

És el relat de dues famílies les 
trajectòries de les quals es cre
uen: una francesa (la del pare) 
I l ’altra jueva (la de la mare). 
Cadascuna amb el propi judici 
sobre els esdeveniments. La 
mare es nega a compartir els 
records amb el fill ■

J.A.

«Voler és poder. Amb volun
tad i ofici es pot fer cinema 
independent molt bo i interes
sant», ha escrit el crític José 
López Pérez a propòsit de DVA, 
el llargmetratge de l’alacantí 
Manuel Mira que avui dissa
bte (19 h) dins de Cinelow, el

festival sabadellenc de cinema 
lowcost.

Tot i un presupost inferior als 
2 .000 euros, compta amb un 
repartiment notable, encapça
lat per Alba Yáñez i un argu
ment que conmou, ambientat 
en medis rurals í amb les dk 
ficultats per ser feliços com a 
tema, tan dels humans ■


