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DANSA // UNA CITA IMPRESCINDIBLE

INTENSA I FOSCA LUXÚRIA 

• El Mercat de les Flors acull 'Blush', una explosió visual de Wim Vandekeybus sobre l'amor

Guillem Clua

'Blush'
Local: Mercat de les Flors
Horaris: Divendres, 14, i dissabte, 15. 21.00 hores. Diumenge, 16. 19.00 hores
Preu: 15 euros

El Mercat de les Flors sembla haver caigut últimament en un pou del qual ningú sap del cert quan sortirà
i, el que és pitjor, en quin estat. Els problemes de redefinició dels grans espais escènics de la ciutat han
afectat més que negativament el conjunt de la Ciutat del Teatre, que ha de trobar una solució al seu
estat de caòtica catatònia, sensació d'improvisació i escassa promoció. Tot i així, l'espai segueix acollint
grans produccions internacionals que, donat el caràcter efímer de la seva estada i l'esmentat oblit a què
han relegat el Mercat, correm el perill de perdre'ns. És el cas de Blush, l'última producció del coreògraf
belga Wim Vandekeybus i la companyia Última Vez, un espectacle que es mereix l'etiqueta
d'imprescindible.
Blush es llança a un teatre físic de gran intensitat i el barreja amb les disciplines més variades: dansa,
teatre, cinema, text i música en directe, en una explosió d'un imaginari visual i sonor extraordinari. Tota
aquesta parafernàlia mediàtica està al servei d'un tema: l'amor en tots els seus estats, des de la luxúria
més desaforada fins a la temptació, l'excitació, la vergonya, la sensualitat i, és clar, l'enrogiment de les
galtes a què fa referència el títol. No hi ha lloc per a cors, flors o romanticisme. Tot és bèstia, fosc,
perillós i tremendament eròtic.
En aquest repàs dels diferents estats del cos i la ment, els deu intèrprets de Blush es van convertint en
animals salvatges, Eurídices perdudes i fúries desencadenades. I no estalvien pas mitjans per poder-ho
aconseguir. Els ballarins es comporten a l'escena com si la gravetat, el cansament, les limitacions
físiques, el dolor i la dignitat no existissin en absolut.

BANDA SONORA DE ROCK

La banda sonora de rock de l'espectacle la firma David Eugene Edwards, del grup 16 Horsepower, i
s'interpreta en directe, circumstància que dóna relleu i profunditat a l'allau d'imatges a què se sotmet el
públic. Seqüències cinematogràfiques que fan caure d'esquena es projecten en enormes pantalles, i els
ballarins ballen sense descans i reparteixen la seva presència dins i fora de les projeccions, canviant la
seva aparença i convertint-se, per exemple, en capritxoses nimfes aquàtiques.
En conjunt, l'espectacle de Vandekeybus porta la dansa i les noves tecnologies més enllà dels seus
límits, en una poderosa osmosi d'acció en directe, sensualitat a dolls i poder audiovisual.
Wim Vandekeybus, col.laborador habitual de Jan Fabre, s'ha convertit per mèrits propis en una figura
destacada en l'àmbit de la dansa europea més actual. La seva companyia, Última Vez, va ser fundada
l'any 1985 i des d'aleshores ha estat en l'avantguarda de la creació coreogràfica mundial.
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Una de les intèrprets de Blush, espectacle de la
companyia belga Última vez
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