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Ina Christel Johannessen, ànima de la companyia Zero Visibility Corp. serà els dies 22 i 23 al
Lliure de Montjuïc (Sala Gran) amb l'espectacle The Guest, creat sota la inspiració del relat curt
d'Albert Camus El convidat. La reconeguda coreògrafa noruega hi desgrana la seva màxima
obsessió: l'ambigüitat, un concepte que la fascina perquè permet donar la volta a qualsevol
plantejament creatiu. The Guest tracta l'ambigüitat entre l'hoste i l'amfitrió.

Però no parla d'una visita o una festa en una casa. Christel ho porta al terreny de l'emigració o la
immigració. Planteja preguntes com ara: Com se sap si ets realment ben rebut? Quin tracte donem
als que entren a la nostra comunitat? Quan ets el convidat i quan, l'amfitrió? Quan de temps cal
que passi fins que et considerin del país? A Noruega, com a tota Europa, hi ha el debat sobre els
immigrants i els refugiats. Els de fora són benvinguts, però... ho acaben de ser del tot?

Un grup de 12 ballarins d'arreu del món proposen, doncs, un viatge que explora la lluita ambigua
entre hospitalitat i amistat, oposició i hostilitat. Som una companyia noruega, però els ballarins són
internacionals. Tenim alguns refugiats, alguns que han hagut de fugir del seu país quan eren petits
a causa d'una Guerra, tenim un bosnià-musulmà...", explica Christel.

L'espectacle es planteja en dues parts, molt diferenciades. "La primera mostra una coreografia
molt potent, amb molt de ritme, on s'hi incorporen musicalment els paisatges fascinants de
Demdike Stare música electrònica-, com si es tractés de la maquinària d'un tren que no para
d'avançar." El moviment dels ballarins és, a moments, sincopat i, a moments, aparentment
desencaixat. Gairebé sempre, tràgic. El rostre dels ballarins aporta el mateix dramatisme que els
seus moviments: tibant, concentrat, esbalaït... "El públic, convidat a envoltar l'escenari a quatre
bandes-, se sent molt proper i pot examinar de prop el concepte frontera o obertura", diu.

A la segona part tot canvia. Els sintetitzadors es canvien per les melodies tradicionals palestines
de Le Trio Joubran, una música que evoca una nostàlgia que s'encomana. Els ballarins
abandonen el negre rigorós i es vesteixen com uns estiuejants a temps perdut: "En aquesta part
analitzem el comportament, sempre mirant a través de la mirada de l'altra, observant com ens
relacionem ens uns amb els altres aprofundint en el concepte humanitat."

L'espectacle es va estrenar el mes de gener a Noruega i ja ha seduït els espectadors d'una
vintena de països, encara que no tothom ho ha vist igual: "Vam actuar a Sarajevo i la percepció de
l'obra allà va ser molt diferent a la de Noruega. A veure què passarà aquí...", diu.

A L'INVERS DE THE GUEST'

Per explicar el seu sistema de treball, Ina Christel ens ha parlat de Terra O Motel, un espectacle
anterior a The Guest que ara mateix està en gira: "Aquell parla de tot el contrari. L'acció se situa
en un lloc on no hi ha fronteres, on fins i tot hi ha agorafòbia horror als espais oberts- , mentre que
a The Guest hi ha massa fronteres, massa limitacions. Fronteres físiques i interiors, fronteres
emocionals. És així com treballo. Parteixo d'una idea i busco el contrari, per donar-li la volta al
proper espectacle", conclou la coreògrafa, de qui en tornarem a parlar perquè està treballant amb
la companyia IT Dansa, per a la que ha creat la coreografia Aquil·les o l'estupor, que s'estrenarà el
28 de juliol.




