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D
ansa

Christian Rizzo és un dels 
artistes més potents, 
reconeguts i personals de 
l’actual escena de la dansa 
contemporània europea. Anava 
pel camí de convertir-se en una 
estrella de rock, la moda també 
el va temptar i les arts plàstiques 
són una eina que continua 
utilitzant. Però és en el camp de 
la dansa on ha aconseguit deixar 
una empremta pro unda. a 
dansa és el millor que he trobat 
per posar tot el que tenia al meu 
cap, en un sol lloc que ni sabia 
que existia”.

Ara el Mercat de les Flors ens 
porta una de les seves darreres 
peces, creada l’any passat pel 
festival d’Avinyó i titulada 

, amb 
vuit ballarins i dos bateries. n 
concert de rock o un espectacle 
de dansa es dues coses. o 
procedeixo de l’escena del rock 
abans que de la dansa i, tal com 
jo ho veig, continuo fent rock, 

encara que utilitzi altres 
instruments que no són la 
música. Per mi el rock és una 
energia, un comportament”.  un 
estil de vida, esclar.

La idea d’aquesta peça prové 
de la memòria d’unes danses 
folklòriques que Rizzo va 
con ixer a stanbul. olia crear 
un grup masculí excloent tota 
representació de ‘mascle’ o de 
l’escena gai”. n la dansa, els 
posicionaments corporals 
acostumen a evidenciar 
tendències sexuals o bé matar 
l’expressió emocional. Però 
aquesta peça no va sobre això. 
L’objectiu era desvincular-nos 
d’aquests prototipus i veure 
com podíem mostrar la tendresa 
i l’alegria entre homes. 
Comencem com un grup i 
acabem com una comunitat, 
que és una imatge poc lligada a 
la masculinitat”.

A partir de la simplicitat 
minimalista i el detall cuinat a 

foc lent, Rizzo esculpeix la 
seva utopia. o estic segur del 
que vull expressar, però del que 
estic segur és que no m’agrada 
el que veig al meu voltant i per 
això creo formes de pensar el 
món de manera més vivible, 
crear lligams perquè, com deia 
Michael Jackson, “We are the 
world”, ha  ha  ha  Pot semblar 
estúpid, però sovint parlem del 
món com si fos una cosa a part 
de nosaltres i no és així, 
nosaltres el fem”.

Diu que la discoteca va ser la 
seva escola. Continues anant-
hi “ o, vaig parar als , 
després de 30 anys ja era 
suficient”. Segur que era 
l’estrella de la pista, gairebé una 
estrella de rock. “Cal morir jove 
per ser una veritable estrella del 
rock i jo prefereixo la vida”.

D’après une histoire vraie 
se  a  e cat e es o s e  
divendres 31 al diumenge 2.

MÉS RIZZO

‘RAVES’ 
“Vaig començar a ballar en 

discoteques de l’escena postpunk i 
després va entrar l’energia techno 

dels 90. Fins al 2000 un dels millors 
espais artístics eren les ‘raves’, jo hi 

estava molt involucrat”.

BATERIES 
“Volia fer un diàleg entre dos 

bateries, un de més tècnic i l’altre 
més intuïtiu. És un diàleg que trobo 

en mi mateix, entre la part més 
tècnica i la més intuïtiva d’escriure 

per a l’escena”.

ESCRIPTURA 
“Escric per desaparèixer. Vull dir que, 

en crear unes formes, em permeto 
desaparèixer darrere seu. Però 

darrere del concepte sempre hi ha 
algú i això és més important que la 

forma”. 

Dansa

El rock o la vida
Christian Rizzo cuina a foc lent però sense perdre el ritme en les 
seves creacions escèniques. Per r ara au ert

Coordina  
Andreu Gomila
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