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Ens esperen dues setmanes 
d’immersió en Mal Pelo que ens 
duran per la seva dansa, la seva 
xarxa i les rami cacions del seu 
llarg camí amb un total de 
quatre peces que inclouen el 
darrer duo de Pep Ramis i Maria 
Muñoz, el traspàs d’una obra 
mítica a la jove ballarina 
Federica Porello, una trobada 
festiva amb Jordi Savall i el fruit 
de la cita a cegues entre Maria 
Muñoz i El Niño de Elche. Parlem 
de tot plegat amb Pep Ramis.

“Són les coses que ara tenim 
entre mans , diu Ramis, com si 
fos poc. L’activitat al Mas 
Espolla –aquest residu de pau i 
bellesa on es van exiliar 
voluntàriament el 2001– és 
imparable, malgrat que els anys 
de recessió hagin disminuït 
l’estructura a mínims. Ells no 
deixen de fer, són pur moviment 
i inèrcia creativa.

Per això, cada cert temps la 
parella es reuneix a la intimitat 
de l’estudi per crear un nou duo. 

El darrer és El cinquè hivern, i 
com explica ell, “ens agafa amb 
cossos de 50 anys, que són 
diferents dels de 30 o de 20 
anys, quan vam començar . El 
punt de partida és un espai buit, 
la idea del pas del temps i els 
textos d’Erri De Luca que 
funcionen com el mirall dels 
pensaments. “Ens ho posem 
difícil, durant tota l’obra estem 
al descobert, sense cap 
concessió”.  Però assegura que 
no és angoixant. “És una peça 
reflexiva i amb punts 
d’escapament, el to és 
juganer. Estem en un moment 
de la vida que cal enfrontar-la 
rient una mica de tot”.

Aquesta capacitat de mirar 
les coses amb un to diferent 
també els ha dut a traspassar el 
solo més ballat i reconegut de 
Maria Muñoz,  Bach, a Federica 
Porello. “És molt bonic de 
reconèixer la peça de la Maria 
però defensada des d’un lloc 
ben diferent”.

La coreògrafa, pel seu 
compte, reprèn la cita a cegues 
amb El Niño de Elche que els 
van arreglar al darrer cicle de 
Flamenc Empíric. “És la més 
gamberra i divertida de les 
peces”.  ballarà flamenc, Maria 
Muñoz? “No! Però la veritat és 
que sempre ha tingut una 
cosa... la manera de ritmar, els 
accents que fa... que tenen un 
punt flamenc”.

La parella també es retroba 
amb Jordi Savall. “Volíem ballar 
la seva música barroca, però ell 
preferia explorar el repertori 
otomà... que per a nosaltres és 
bastant difícil, rítmicament i 
melòdica ens queda molt lluny, 
amb compassos 7/12... Per 
altra banda, tenim una manera 
molt similar de treballar, deixem 
espai per a la improvisació”.  
Diuen que serà una festa, i 
d’això també en saben.

Mal Pelo serà al Mercat de les 

LES PECES

BACH
El solo emblemàtic de Muñoz per la 

finor i el to personal que donava a les 
més famoses variacions musicals, ara 
és traspassat a Federica Porello; nova 

capa d’expressivitat i punt de vista 
diferent. 20 i 21 de febrer.

7 LUNAS 
Una cita arreglada l’any passat va 
ajuntar el flamenc transgressor del 
Niño de Elche amb el contemporani 

rítmic de Muñoz, amb final feliç: 
una vetllada plena de sorpreses i 

diversió. 17 i 18 de febrer.

EL CINQUÈ HIVERN 
Ramis i Muñoz s’enfronten a 
l’escenari buit i el forneixen 
d’una presència que omple, 

l’experiència que parla, la mirada 
que guia i el so que fa viatjar.  
11, 12, 19, 20 i 21 de febrer.

Dansa
La companyia es presenta amb un repertori ric i ple de 
complicitats al Mercat de les Flors. Per 
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