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Escenari|s

Mal Pelo,menys ésmés

EDUARDMOLNER
La companyia Mal Pelo va néixer
el 1989 de la unió de dos ballarins i
coreògrafs,MariaMuñoz iPepRa
mis. Són representants del flori
ment que la dansa contemporània
catalana va viure als anys noranta
del segle XX. Un floriment, però,
delquenomésenvanquedaraque
lles companyies que, com en el seu
cas, van aconseguir d’establir un
circuit internacional per mostrar i
nodrir la seva creació. El currícu
lumdeMalPelodeprojectesestre
nats a l’estranger impressiona.Ara,
elMercat de lesFlors acull unpetit
cicle sobre la companyia que pre
sentarà les seves darreres crea
cions,El cinquèhivern, Istanbul (en
col∙laboració amb Jordi Savall),
Siete Lunas (amb El Niño de El

che), i un clàssic del seu repertori,
Bach. La companyia viu un mo
ment dolç, perquè a banda del des
plegament de la creativitat pròpia,
també col∙labora i assessora a d’al
tres companyies–perexemple,Ba
ró d’Evel en el seu darrer especta
cle de circ contemporani,Bèsties– i
ha iniciat la seva docència univer
sitària a l’ERAMde Salt.

El naixement del centre de creació
L’Animal a l’Esquena, situat a Celrà
(Gironès), el 2001, semblamarcar un
punt d’inflexió en l’evolució de la
companyia. Artistes com Xavi Bové
(teatre d’objectes), o loscorderos.sc
(teatre físic), avui tenen residència a
L’Animal a l’Esquena.
MariaMuñoz.L’Animal a l’Esquena
ens ha servit per entrar en diàleg

amb altres creadors que tenen
aproximacions i visions molt dife
rents, i això, òbviament t’enriqueix
moltíssim.
Pep Ramis. T’enriqueix per dues
bandes, per una banda et contami
na, en sentit positiu, i per una altra
et reafirma.
M.M. Allà es fan processos, no és
una sala d’exhibició. Quan estem
allà, et trobes per parlar, menges,
parles dels llenguatges i després
pots veure comtot allò parlat es fil
tra en el treball de creació de ca
dascú. Abans de l’existència de
L’Animal potser ens passàvemvuit
mesos l’any voltant pel món amb
els nostres muntatges. Molts dels
nostres espectacles, de fet, naixien
enresidènciesa l’estranger.Aques
ta itinerància ens vaportar a conèi

xermolta gent, des d’StevePaxton,
vint anys més gran que nosaltres i
fill de l’onadadedansadels seixan
ta als EstatsUnits, fins aMarianela
Boán, coreògrafa cubana represen
tant d’una dansa més simbòlica, o
gentdel Japóque treballava ambel
butoh i un llarg etcètera. Allà on
anàvem ens gastàvem tots els di
ners per veure espectacles i fer fo
tocòpies de llibres de dansa, sobre
tot a les biblioteques d’universitats
americanes. L’Animal és fruit de la
necessitat de trobar un espai refugi
per a nosaltres, i que, a més, servís
perquè tota aquesta gent o d’altres
nous, poguessin passarhi i deixar
la seva empremta.

En el vostre llenguatge hi ha unes
constants, com la sobrietat, l’austeri

Pep Ramis i Maria
Muñoz fotografiats
recentment a
l’ERAM de Salt
(Girona), el centre
d’arts escèniques
on ara també fan
classes
PERE DURAN

entrevista a Maria Muñoz i Pep Ramis, ballarins i coreògrafs
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tat dels espais, el color negre en els
vestuaris, l’atenció a les mans...
P.R. L’austeritat és un procés que
vede lluny.Elsprimersespectacles
erenmés teatrals. A partir del duet
L’animal a l’esquena (2001), vam
començar a reduir. Vam treure
barroquisme, la palla del discurs.
Hem fet un procés de destil∙lació,
tambéperquè els nostres cossosho
demanaven, però, sobretot perquè
a l’observar et fas expert en movi
ment i veus què és el que hi sobra.
D’aquesta manera el discurs agafa
més contundència, parlem més
fent menys. Les mans, per exem
ple, tenen un gran contingut de co
municació i de precisió, són al final
d’una intenció, acabes de pronun
ciarte amb unamà. Lesmans par
lenmolt més d’algú que la cara, les
mans no menteixen mai, són el
present.
M.M. Té a veure també en canviar
el focus del teu interès. Treballà
vem amb el terra negre i a la italia
na, ens interessaven els diferents
plans, els enganys, la il∙lusió. De
cop i volta vam sentir la necessitat
de ser més lliures amb el gest. No
ens agrada la paraula improvisar,
però sí que el moviment, espai i
temps ja no estaven fixats a la ma
nera d’abans, també vam voler que
el terra fos com una tela on es con
trastenmés elsmoviments, prenen
més relleu. Sempre hem treballat
amb música original, a excepció
del cas de Bach, per això ens hem
relacionat amb músics que també
feien peces específiques per als
muntatges, ara ha entrat més la
idea d’espai sonor amb una im
plantació tridimensional del so.

He visto caballos estava inspirat en la
literatura de John Berger i ara El cin
què hivern està treballat a partir de
textos d’Erri De Luca. Els materials de
partida són de gran volada.
M.M. El llenguatge d’aquests au
tors et ressona en el cos, et percu
deix. Tots dos són homes que són
molt físics i tenenunacapacitatper
escriure estats de l’ànima que te
nen el seu reflex en el cos.

Siete Lunas amb el flamenc d’El Niño
de Elche (Paco Contreras)és unespec
taclemolt fresc, però tambéambmol
tes capes.
M.M. Amb El Niño de Elche com
partíemeines iobjectesdelmónvi
sual. Elmuntatge sorgeix d’una in
vitació de Juan Carlos Lérida, de
Flamenco Empírico, per fer una
improvisació conjunta de vint mi
nuts. Jo no coneixia El Niño, i lla
vors em vaig informar i ell va fer el
mateix; tots dos per separat vam
dir que sí, ens vam trobar i ens hi
vamposar.
P.R. De fet, l’espectacle comença

un retrat en quatre passos
BACH

Espectacle de l’any
2004, és una aproxi
mació a l’obra de
Johann Sebastian
Bach El clavecí
ben temperat. Un
solo interpretat
originàriament per
la mateixa Maria
Muñoz que en
aquesta ocasió cedeix
el pas a la intèrpret
i creadora italiana
Federica Porello.
Es tracta d’una
creació de moviment
molt virtuós on,
excepcionalment,
Mal Pelo no treballen
amb música original.
(Mercat de les Flors,
20 i 21 de febrer)

SIETE LUNAS

Un espectacle que
neix de la trobada
entre El Niño de Elche
i Maria Muñoz en
l’edició 2013 del
programa Flamenco
Empírico / Ciudad
Flamenco de Barcelo
na i que esdevé un
sorprenent projecte de
Mal Pelo que s’apropa
al món del flamenc de
la mà d’un dels
creadors més hetero
doxes d’aquest art.
Junts proposen un
“diàleg tragicòmic
improvisat”.
(Mercat de Flors.
17 i 18 de febrer)

EL CINQUÈ HIVERN

Un poema coreogràfic
a la vegada tendra i
potent, construït a
partir de textos de
l’escriptor i poeta
italià Erri de Luca.
Es tracta d’un duet
de Ramis i Muñoz de
recent creació (2015)
en el qual s’anirà
descobrint “la relació
de dues persones
amb un espai en
el qual esperen en
silenci que passi
un altre hivern”.
(Mercat de les Flors.
11, 12 i del 19 al 21
de febrer)

ISTANBUL
Una trobada inèdita en la qual Mal Pelo comparteixen escenari amb Jordi Savall i quatre dels músics
del conjunt instrumental Hespèrion XXI, que interpretaran músiques cultes i populars de l’imperi otomà
a la vegada que quatre ballarins realitzen un exercici d’improvisació per mostrar la riquesa d’un escenari
on es barregen de forma extraordinària pobles i cultures. (Mercat de les Flors. 13 de febrer)

amb una posició més seriosa que
cada vegada es va distorsionant
més amb aparicions d’elements
comelvestit, ounaguitarraelèctri
ca, etcètera. Tant el Paco com la
Maria són metxes que s’encenen i
de seguida tiren, tot va anar molt
rodat.
M.M. És bastant divertit, perquè
jo tinc vint anys més que ell, ell ve
del flamenc. No tenim res a veure
en res.
P.R.No és veritat del tot, no estem
tan lluny, perquè el Paco ha treba
llat amb ballarins, coreògrafs i
grups de heavy metal, és un home
inquiet artísticament i molt com
promès políticament.

El cinquè hivern per contra és un es
pectacle molt destil∙lat.
M.M. Per un costat està molt des
til∙lat, peròperaltrabandaenshem
donat molta llibertat. Aquesta lli
bertat te la pots donar en especta
cles que tenen al darrera, com
aquest, molt de temps de treball i
dels que has buidatmolt.
P.R. Aquest duet és cosí germà del
duet L’animal a l’esquena. És d’un
minimalismemolt buscat que a ve

gades fanosa i tot. Labanda sonora
és una eina dramatúrgica molt po
tent en aquesta peça, hi ha text en
off, cosa que no havíem fet mai.
Has de respectar el tempo que té,
que ésmolt exigent, però, per con
tra, quan hi ets, és hipnòtic.
M.M.Bach (solode laMariaMuñoz
sobre la música de Bach, que al
Mercat interpretarà Federica Po
rello) és molt més virtuós a nivell
de moviment, però és més descan
sat. Teníem ganes de portar a l’ex
trem la idea de reduir almàxim.

Istanbul és un experiment també.
P.R. Manuel Forcano, col∙labora
dor de Savall, va provocar la nostra
trobada, amb la complicitat del
Cesc Casadesús (director delMer
cat) i la nostra pròpia. Nosaltres
havíem estudiat la música barroca
interpretada per Savall, però ell
ens es va sorprendre: volia fer un
concert ambmúsiques, cultes i po
pulars, de l’imperi otomà. És un
concert en el que nosaltres hem
configurat un espai escènic. Balla
rem quatre ballarins que improvi
sarem amb pautes. Ballarem aque
lles peces que evoquen més un es
pai.Ensveuremeldiaabansambel
Savall, és tota una aventura. |

És una de les companyies de dansa contemporània ambuna trajectòriamés sòlida aCatalunya.Mal Pelo
presenten ara alMercat de les Flors unamostra del seu treball ambquatre espectacles entre els quals
s’inclou una estrena, ‘Istanbul’, ambmúsiques de l’imperi otomà interpretades per Jordi Savall

Mal Pelo han fet amb
el temps un procés de
destil∙lació: “Vam
treure barroquisme,
la palla del discurs”


