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Tomeo Vergés porta al Mercat de les Flors el tríptic
'Incisions'
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El singular coreògraf olotí installat a França Tomeu Vergés, porta al Festival Grec el tríptic sencer
titulat Incisions, a partir d'una història familiar autobiogràfica "que, com sabeu, l'autobiografia té
molta dosi de ficció." La primera peça Anatomia pública, la va crear el 2012; la segona: Arítmies, el
2014 i aquest mateix any ha completat aquest treball amb Síndrome amnèsica amb fabulacions.
Les podreu veure al Mercat de les Flors totes tres ( més endavant trobareu els horaris).

Tomeu Vergés és molt conegut a França. Fa 25 que viu a París on hi va anar, inicialment, per
especialitzar-se en Medicina Tropical, encara que parallelament anava a cursos de dansa. Maguy
Marin li va posar l'ull a sobre i el va contractar per a la creació de la peça May B, considerada obra
mestra de la dansa contemporània creada l'any 1981 sobre textos de Samuel. Va guanyar la
dansa, Vegés aparca la medicina i l'any 1992 crea la cèlebre companyia Man Drake, amb seu a
París.

Vergés ha explicat que les tres peces tenen en comú els seus estudis sobre la repetició i la
descomposició del moviment i que "són tres peces molt cinematogràfiques". L'argument gira a
l'entorn de la història dels seus avis: "L'avi va marxar a la Guerra i l'àvia va quedar sola. Va passar
molt de temps sense rebre notícies de l'avi, va pensar que era mort i es va tornar a casar. Un any
després, l'avi va aparèixer i va trobar un altre home a casa seva. Van resoldre viure tots tres
junts!", explica el coreògraf.

Anatomia pública ens explica la primera trobada i els primers dies del trio. El sistema que ha
utilitzat és inspirat en el cinema de Martin Arnold i consisteix en obrir les seqüències, de manera
que una que duri 5 minuts n'arribi a durar 15: "És una manera de veure el que no es veu
normalment perquè la velocitat ho amaga", ha dit Vergès.

Les Arítmies són un pretext per explicar les trobades a la cuina entre l'avi i l'àvia. "Jo li dic el primer
vodevil experimental o, com es diu en francès scènes de menage experimentelles. Si les agafes a
diferents velocitats, tenen un sentit completament diferent: més lenta, és una escena del
burlesque; a mitja velocitat esdevé crua i a gran velocitat, cinema fantàstic!", exposa.

La Síndrome amnèsica s'interesa per la repetició. És una escena que torna a començar
contínuament: quatre homes inventen múltiples duos, substitucions de papers, desdoblaments de
personatges per interrogar l'inconscient. Un somni recurrent la interpretació del qual ens
submergeix en el misteri del qual són portadors els somnis.

Una autèntica investigació sobre velocitats i moviments, coproducció de Man Drake/Tomeo
Vergés, el Théâtre de l'Espace-Scène Nationale de Besançon i el CDC Atelier de Paris-Carolyn
Carlson.

CALENDARI DELS ESPECTACLES

INCISIONS (TRÍPTIC)

Del 8 al 10 a la Sala Pina Bausch del Mercat de les Flors.

Anatomia pública, 8 de juliol, a les 19 h (50 minuts)



Arítmies,9 de juliol a les 18 h (50 minuts)

Síndrome amnèsica amb fabulacions, dies 8, 9, i 10 de juliol, a les 20.30 h. (55 minuts)


