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El cèlebre coreògraf belga Thomas Hauert, al que vàrem tenir ocasió de conèixer i aplaudir el Grec
2011 a la peça From B to B amb Àngels Margarit, torna al Festival compartint complicitats amb
gent catalana. Aquest cop ha dirigit el Group LaBolsa en un espectacle que han titulat La mesura
del desordre i que compta amb 7 ballarines a escena. Forma part del gruix d'espectacles que s'han
presentat aquest matí a La Virreina, corresponents a les estrenes al Festival durant aquesta
setmana i la vinent.

Mireia de Querol, en representació del Group LaBolsa, ha explicat que "el projecte, que ja de per si
és una proposta coreogràfica diferent, va sorgir d'una manera molt especial. Un grup de creadors
independents de Barcelona, que hem fet ja coses en comú i que seguim fidelment la feina de
Hauert -al que han conegut perquè ve sovint a impartir tallers-, li vam demanar de dirigir-nos una
peça. Ens interessa molt el seu mètode perquè proposa unes pautes de improvisació de les que
surten noves maneres de moure'ns, individualment i en grup." Un dels objectius de la companyia
és trobar un llenguatge coreogràfic propi a través de la metodologia del Mestre: "Per a nosaltres és
una gran oportunitat!", continua la Mireia.

Thomas Hauert, per la seva banda, explica que el seu mètode es basa en què "no m'interessa
dictar als artistes el que han de fer. M'agrada la creació conjunta, la implicació de tots els que hi
participen. Sé que s'allunya de la tradició, però em sembla molt interessant." El títol es deu a que
el coreògraf està convençut que l'obra neix d'una necessitat de posar desordre a les normes
coreogràfiques establertes i aportar les iniciatives o propostes individuals al resultat collectiu de la
funció. "És important poder reunir el potencial que té tothom, fugir dels egos. Ja sé que no sóc
afortunadament- l'únic que ho fa, però hi crec molt", diu. I continua. "Ens agradaria que
l'espectador percebés l'espectacle com un concert. És una peça musical, no té dramatúrgia. És
sensorial, es percep físicament."

Es pot percebre, doncs, els dies 15 i 15 de juliol a la Sala Gran del Lliure de Montjuïc.


