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Dansa brasilera 
d’avantguarda a BCN
3Fukushima i Ciriaco mostren dos estils oposats 

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

M
és enllà de la samba, el 
Brasil és també terra 
d’artistes contempora-
nis de primera fila. El 

Mercat de les Flors en presenta dos 
des d’avui fins diumenge. Dos balla-
rins: Gustavo Ciriaco (Rio de Janeiro, 
1978) i Eduardo Fukushima (Sao 
Paulo, 1984). Ciriaco fa 20 anys que 
investiga a partir de la dansa però 
també d’altres disciplines. Onde o ho-
rizonte se move és una experiència que 
se centra en el descobriment d’un 
lloc, a través d’històries, cançons, te-
atre i dansa amb voluntaris del lloc 
on munta la seva obra. Aquestes du-
es últimes setmanes ha estat recor-
rent el Poble-sec amb les 18 persones 
que s’han apuntat al projecte a 
Barcelona.
 «M’interessa la relació entre el 
paisatge i les persones, veure com 
l’espai on ens movem ens influeix», 
assenyala Ciriaco. El punt de partida 
de la passejada espectacle és el Mer-
cat (18.00 hores avui i demà; 12.00, 
diumenge). «He volgut comptar amb 
persones i cossos diferents, gent que 
es mogui de manera diferent». En-
tre ells figuren des de ballarins, can-
tants i actors fins a una estudiant ale-
manya amb beca Erasmus, un pro-
fessor de música i una jubilada. 

TREBALL EN SOLITARI / Si Ciriaco té un 
enfocament social del seu treball, 
Fukushima és tot el contrari. Els 
tres solos que presentarà són fruit 
d’un ardu treball en solitari. «Parlo 
lent i crec que ballo com parlo», diu 
l’artista, que es pren amb humor la 
seva tartamudesa. Avui presenta 
Homen torto (Home tort), el seu treball 
més recent estrenat a Venècia el 
2013. La coreografia va sorgir des-
prés d’un any vivint a Taiwan treba-
llant amb l’aclamat Lin Wai-Min, 
fundador de Cloud Gate Dance. 
«Aquesta experiència m’ha canvi-
at», reconeix agraït per aquesta 
oportunitat sorgida del programa 
de mecenatge de Rolex. La seva dan-
sa és molt física. En ella utilitza cu-
riosos moviments que beuen tant 
de tècniques orientals, com el setai-
ho japonès, el tai-txi i el txi-kung, 
com del ballet clàssic, la dansa bra-
silera i  l’índia, la gimnàstica artísti-
ca, la improvisació contact... 
 «Fukushima realitza moviments 
originals, no es veu en ell influènci-
es d’altres, cosa molt estranya en els 
joves ballarins. El seu treball és pode-
rós», va dir Wai-Min sobre Homen torto, 
que Fuckushima va preparar sota la se-
va atenta mirada. «En ella interpreto 
molts homes diferents, orientals i oc-
cidentals. M’he inspirat en escultures 
de Buda però també de Giacometti». 

 Demà interpretarà un programa 
doble que arrenca amb el seu primer 
solo, Entre contençoes (2008), una pe-
ça crua i severa. «És una exploració 
de la meva manera de parlar, en què 
faig servir molt els punys», afirma. 
Després ballarà Como superar o grande 
cansaço? (2010). «Sobre el cansament 
extern però també intern, existen-
cial. Quan la vaig fer al meu interi-
or hi havia un gran caos», recorda. 
«En ella el moviment és molt ràpid 
i repetitiu. Acabo esgotat». Per això 
en la seva pròxima creació pensa no-
més coreografiar. H 
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33 Eduardo Fukushima a ‘Homen torto’. 
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«Parlo lent i crec que 
ballo com parlo», 
manifesta Fukushima, 
que fa broma sobre 
la seva tartamudesa 


