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Millor sense conte

Hakanaï / Cinématique

Concepció:AdrienMondot i
Claire Bardainne
Intèrprets:Akiko Kajihara
Interpretació digital: Jérémy
Chartier.
Lloc i data:Espai Lliure /Mer
cat de les Flors (10VII2015)
JOAQUIM NOGUERO

La companyia Adrien M/Claire
B es caracteritza per l’ús il∙lusi
onista de la tecnologia en la
dansa. De les dues peces del
Grec, Hakanaï, a l’Espai Lliure,
acaba sent la més interessant.
En tot just setantaminuts, la in
tèrpret japonesaAkikoKajihara
ens convida a viatjar des delmi
crocosmos del nostre espai
mental fins al que sembla elma
crocosmos astronòmic, tots dos
insinuats en l’explosió de llums
de la pantalla que l’envolta. Des
de dins d’un cub amb projecci
ons que reaccionen al seumovi
ment, l’atractiu deHakanaï és la
seva condició de divertiment ci
nètic, de borratxera d’imatges
en moviment, de suggeriment
oníric i poètic. Els núvols de ti
pografies sembla que ens ins
tal∙lin en un espai somiat, però
res no apunta que hàgim de fer
l’esforç d’anar més enllà d’ac
ceptar el convit al ball de les
imatges. Si per coreografia con
cebéssimtansols elsmoviments
del cos de la intèrpret japonesa,

la peça no tindria gaire interès.
Però si ampliem aquest concep
te al duet entre ella i les reacci
ons de la pantalla, el resultat és
una coreografia “de contacte”
virtual que té la seva gràcia.
Cinématique, en canvi, de

frauda. Queda curta en la plàsti
ca i en el desenvolupament nar
ratiu. Comprimint la peça uns
deu minuts perquè superi tot
just l’hora, seria unbonespecta
cle familiar que podria enlluer
nar la canalla, però al Mercat
treia poc partit plàstic d’algunes
troballes tècniques, perquè les
posava de seguida al servei del

conte i fins i totde lapicadad’ull
humorística. El millor van ser
els malabars amb una autèntica
sopa de lletres digital (pel seu
efecte climàtic haurien de tan
car la peça). Però, després
d’anys de festival IDN a Barce
lona i quan fa tan sols dos estius
vam gaudir al Grec de la potent
ballarina Kaori Ito en la fosca i
inquietant peçaPlexus, del fran
cès Aurélien Bory, la veritat és
que les dues coreografies apor
ten ben poc.!

Vital i taumatúrgica

Enavant,marche!

Direcció:FrankV.Laecke
iAlainPlatel
Lloc idata:TeatreLliure (M)
1012/VII/2015

JOAN-ANTON BENACH

Wim Opbrouck, veterà i impo
nent actor de la factoria NTGent
–el teatremunicipaldelaciutatde
Gant–, surt a escena ranquejant
penosament i traginant els plate
rets de la bandademúsica, la qual
encara trigarà una mica a iniciar
l’assaig del dia. Al personatge se’l
veuatabalatpelpesdels anys iper
algundesordreambulatoriqueno
li permet moure’s com voldria.
Cuida molt l’instrument musical
que li ha estat confiat. I s’asseu i
contempla absort l’espai desert,
recordant la brillant i liquada vi
bració que aconsegueix amb els
dosmetalls, en els instants demà
xima exaltació instrumental
d’una partitura. És evident que
l’home dels platerets mira amb
nostàlgia aquesta palestra, sem
blant a lesmoltes quehavisitat en
la seva llarga carrera.
Quan entren elsmúsics i els ac

tors del magnífic espectacle En
avant, marche!, la preparació de
l’assaigcomunicaal’espectadorla
impressió que algun fenomen in

definit travessa l’escena ha co
mençat la representació.Si elprò
leg interpretat per Wim Op
broucknomés eradelNTGent, en
l’operació de plantar les moltes
cadires de tisora que necessiten
els músics –set instrumentistes
belgues i tota la BandaMunicipal
de Barcelona– hi bateguen secre
tament uns senyals subtils del ge
ni coreogràfic d’Alain Platel, cor
responsable fonamentalde lapro
posta. Si l’espectador fixava la
mirada en un actor o músic dels
molts que participaven en l’orga

nització de l’assaig, s’adonava
d’unsmovimentsnosempretotal
mentbanals ique,peraquestaraó,
el conjunt de lamaniobra respira
va una harmonia singular. L’ex
plicacióes trobavaen lapresència
operativa de la companyia C de la
B de Gant, els ballets fundats per
Platel el 1984 i feliçmentconeguts
per un sector del públic local, des
queesvapoderveureelmuntatge
heterodox i polèmic que va ser
Gardènia, el 2010.
En l’íntima associació de la for

maciódePlatel amb l’NTGent rau
la poderosa originalitat d’En
avant, marche! Les dues compa
nyies han volgut homenatjar les
bandesmusicals, de tanta tradició
i prestigi a Flandes, i amb aquest
propòsit han buscat la col∙labora
ció del compositor i director d’or
questra StevenPrengels, el qual, a
més de seleccionar algunes de les
composicions més acreditades
dels conjuntsdevent, ha inclòs en
l’espectacle fragments de grans
clàssics:Mahler, Beethoven, Ver
di... Dirigint els set músics fla
mencs i la banda barcelonina,
Prengels assaja noves sonoritats
metàl∙liquesque imitenuncorvo
cal, mentre que, cantant amb la
boca tancada, els músics emeten
unavellutadamelodiaquesembla
genuïnament instrumental.
Mentrestant, Platel activa els

efectes “contaminants” que pot
produir una banda de qualitat i
l’espectacle –una joia del Grec
2015–mostra els sentiments vita
listes que la formació suscita en el
seu entorn. En els músics del
NTGent, progressivament exci
tats, en les tristes dames Chris i
Griet, que es llancen a exercir de
majorets, malgrat la seva avança
damaduresa, ienelvellamicWim
Opbrouck,aquicurenels flagells i
xacres, fins al punt que l’actor
s’atreveix a acompanyar el jove
Hendrik Lebon, gran ballarí, en
unpasàdeuxprodigiós.
Inoblidable.!

Enl’associaciódela
formaciódePlatel
ambl’NTGenthihala
poderosaoriginalitat
d’‘Enavant,marche!’
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CRÍTIQUES

L’atractiu
de ‘Hakanaï’ és
la seva condició
de suggeriment
oníric i poètic

SELECCIÓ ESPECIAL D’ESTIU

Patrocinat per:PLANA D’EN FONOLL BLANC 2014

DO Catalunya. Blanc.
Varietats: 75% Sauvignon Blanc i 25% Moscatell
d’Alexandria.

SAÓ ABRIVAT

DO Costers del Segre. Negre amb 12 mesos de criança.
Varietats: 40% Ull de Llebre, 35% Garnatxa,
20% Cabernet Sauvignon, 3% Syrah i 2% Merlot.

VALSERRANO CRIANZA

DOQ Rioja. Rioja Alavesa - Villabuena de Álava.
Negre criança.
Varietats: 90% Ull de Llebre i 10% Samsó.

RIOJA

*Despeses de manipulació i enviament per a tota la Península: 5,5 €. Enviament en Caixa Isopack®, dissenyada especialment per a Gourmet La Vanguardia, conserva els atributs del vi i en garanteix l’entrega en les millors condicions.
Descompte del 5% per a Subscriptors de La Vanguardia en edició paper, que hauran d’identificar-se com a tals en el moment de l’alta. Els descomptes no són acumulables.
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