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GuyNader iMariaCampos
s’encarenal tic-tacdel temps
Els ballarins actuen alMercat de les Flors fins diumenge

ITZIAR ORTEGA ERRASTI

Barcelona

TimeTakesTheTimeTimeTakes
(TTTTTT)oelqueéselmateix,el
temps es pren el temps que el
temps es pren. Amb aquest em
barbussament dels ballarins Guy
Nader i Maria Campos, tots dos
sucumbeixenalmecanicismedel
rellotge per personificar els seus
engranatgesenunaobraenquèel
protagonista és el pas del temps
entès com un present etern. El
mitjàperexpressarho, el cos.
A través d’una delicada i dinà

micaconversafísica,els protago
nistes, Guy Nader, Maria Cam
pos, ThaisHvid, Roser Tutusaus
i Magí Serra, transmetran al pú
blic del Mercat de les Flors, des
d’avuiifinsaldiumenge,unexer
cici visual i sonor on els cossos
dels cinc intèrpretsparteixendel
moviment pendular com a leit
motiv per crear una seqüència
d’engranatges que busquen fer i
desfermecanismesdecomplexi
tat i complicitat.
Amblaideadelpresenteternal

capal llargdetota l’actuació, l’es
pectador es trobarà una peça re
petitiva que, mentre es desenvo
lupa, adquireix humanitat grà
cies als seus intèrprets, cadascun
imprescindible comapeçad’una

cadena perfecta que deixaria de
funcionar si algun fallés. En
aquest sentit, Guy Nader afirma
que“noéspossiblequeelcos faci
tantescosesboniquessensel’aju
dad’ungrup”.
Per aconseguir deixar de ban

da el passat i el futur, el paisatge
sonorcreatperMiguelMarín re
sultavital.Comunapeçamésdel
mecanisme, el músic intervé en
escena amb diferents sonoritats
de percussió superposades a un

tictac, tictac de ritme constant
que ajuda l’obra a créixer davant
d’un públic que, en ocasions, no
podràevitarqueels seuspeus se
gueixin el compàs del rellotge. I
ésque, segonsMariaCampos, “la
músicaajuda l’obraacréixergrà
cies a la seva capacitat d’envoltar
ladansa”.
TTTTTT arriba per segona ve

gada a Barcelona –es va poder
veure el mes d’abril– gràcies a la

coproducció de la companyia
ambelMercatde lesFlors.
Els orígens d’aquesta enèrgica

peçadedansade40minutsesre
muntenal2012,anyenquèelduo
format per Guy Nader i Maria
Campos va posar en marxa Ze
nith, una coreografia que també
tenia com a eix vertebrador el
temps i les seves oscil∙lacions i
ritmes accelerats característics
d’una societat de consum. Lla
vors no utilitzaven el cos sinó
pals, inohofeienengrup,sinóen
parella.Gràciesaaquestaexperi
mentacióvanarribaraajuntarse
ambaltres intèrpretsperaconse
guir l’engranatge de rellotge que
representa TTTTTT. Segons la
ballarina catalana, “era un bon
moment per apostar per sortir
del formatduo”.
Guy Nader i Maria Campos

han estat premiats pel públic
comamillor espectacle de dansa
durant la Fira Internacional de
Teatre i Dansa d’Osca d’aquest
any i han participat al festival de
dansa europea Aerowaves
Spring Forward 2015 a Barcelo
na. Aquest projecte de format
mitjàgran, a més, ha cridat
l’atenció a altres països comAle
manya,Eslovènia iHongria,d’on
han rebut ofertes per crear amb
companyies locals.!

“No és possible que
el cos faci tantes
coses boniques sense
l’ajuda d’un grup”,
afirmaGuyNader

Els treballadors del Liceu esmanifesten
cantant el cor dels esclaus deVerdi
!Uns 150 treballadors del Liceu es vanmanifestar ahir cantant
el cor dels esclaus hebreusVa, pensiero, de l’òperaNabucco, de
Giuseppe Verdi, per reclamar el cobrament de les pagues ex
tres degudes des de l’any 2013, i van reiterar la seva voluntat
d’anar a la vaga del 8 al 19 de novembre. Les pagues reclama
des sumen gairebé tres milions d’euros i el comitè d’empresa
confia que la direcció, que al∙lega que el Liceu es troba en una
situació econòmica delicada, s’avingui a negociar. / EP

PedroMadueño exhibeix els seus retrats
periodístics a CaixaForumMadrid
!El fotògraf i adjunt al directordeLaVanguardiaPedroMa
dueñoexposa aCaixaForumMadridunaàmplia selecciódels
retrats periodístics queha realitzat al llargde35anysde trajec
tòria.TerenciMoix, JuanGoytisolo, SalmanRushdie, John
Irving,MoisèsBroggi,AntoniTàpies oJaumePlensa sónalguns
dels protagonistesde lamostra, que ja es vapoder veure aBarce
lona i aPalma. /Redacció
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PedroMadueño, fotografiat ahir davant dos dels retrats
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