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ment –explicaMinako–, l’etimolo
giade laparaulabutohprovédeza
pateado. Suposo que sabatejar és
una cosa ancestral que, d’alguna
manera, enscomunicaamblamare
natura, a la qual preguntem pel
nostre destí. La dansa de Carmen
Amaya tenia aquesta cosa mística
que permet a l’home connectar
ambles forcesde l’univers imitjan
çar en una dimensió espiritual”.
Minako, resident a Berlín des de

mitjans de la dècada dels vuitanta,
presentarà al Mercat (dijous, a les
20,30 h) el seu espectacle Equili-
brio arcaico, que ha concebut al
costat d’Israel Galván i –de nou–
Patricia Caballero. “Miro d’utilit
zar el poder creatiu de la imagina
ció per reinterpretar tant el butoh
com el flamenc, per portarlos al
meu propi terreny i crear el meu
propi llenguatge amb uns nous ar
ranjaments”, explica la japonesa,
conscient que “per descomptat, el
resultat no és ni flamencni tampoc
butoh”.
“El flamenc hauria de reinter

pretarse a través de l’autenticitat
dels seus bailaores i no quedar an
corat en formes buides del passat”,
aposta Seki, que coincideix plena
ment amb l’opinió de Patricia Ca
ballero: “En algun moment el fla
menc es va aturar i hemcregut que
aquesta és la seva història verita
ble, però el flamenc sempre ha es
tat fusió. El flamenc és una cosa

molt viva”, defensa. I a tot aixòBal
bina Parra, directora de Manomá,
encara afegeix: “El flamenc està en
el seumillormoment per llibertat i
coneixement. Si Uchi transmet és
perquèho fa des dedins i perquè la
seva llibertat és flamenca”. Sí: la se
va llibertat és flamenca, com la de
Patriciao ladeMinako,peròtambé
com la d’Inés Bacán, que presenta
rà Infusió; ladeMónicaValenciano
i el seu Impregnaciones en la Srta.
Nieve y Guitarra; la de Natalia Ji
ménez, ambPráctica en la frontera;
i la de Paloma Fantova que alMer
cat ballaràDiálisis. Per a totes elles,
i ambelpermísdels seuscompanys
homes, un olé. |

Ciutat Flamenco

MERCAT DE LES FLORS

DEL DIMECRES 18 FINS AL DIUMENGE 22 DEMAIG

Ciutat FlamencoUna nova edició d’aquesta trobada, hereva del veterà Festival de Flamenc deCiutat Vella,
que fa cinc anys que es va traslladar alMercat de les Flors. Ara, ambmoltes dones coma grans protagonistes

Flamenques i heterodoxes

NURIA CUADRADO

A Ciutat Flamenco tots els palos i
totselsestils trobenel seuescenari:
des d’una trianera de socarel i
anys fins a una japonesa criada al
butohicrescudaalBerlínmulticul
tural. I és que aquest festival que
està dedicat a les “propostes empí
riques, heterodoxes, transgresso
res i interdisciplinàries” de cant i
ball flamenc, aquest certamen que
se celebra al Mercat de les Flors a
càrrec del Taller deMúsics, que ja
té 23 anys a les espatlles i que co
missarien Israel Galván, Pedro G.
Romero i Patricia Caballero, té per
divisa que qualsevol pugui adoptar
el flamenc com a forma d’expres
sió: de la trianeraa la japonesa,dels
més jondos als més experimentals.
Un denominador bastant comú

en la seva programació? Que les
dones cada cop manen –i arris
quen–més sobre l’escenari (encara
que els homes continuïn trepitjant
molt fort: presentaran les seves
propostes, a més d’Israel Galván
amb Fla.Co.Men i de Cesc Gela
bert, amb Soleá –tots dos coincidi
ran en el cartell de dissabte–, artis
tes com El Junco, El Güito o Cara
café). Però avui seran elles les que
prenguin la paraula i la primera a
ferho, ja que per anys i experièn
cia s’ho ha guanyat amb escreix, és
Uchi–CarmenLérida–, la trianera,
membre d’una família flamenca de
socarel.
Uchi, amb Patricia Caballero,

ballarà Manomá (el dissabte 21, a
les 20 h), un espectacle en el qual
tot neix d’Uchi i de la seva història,
de la sevamanerad’entendreel fla
menc i de la veritat que ella trans

met. “Que per què s’han interessat
enmi? Doncs no ho sé, suposo que
hihauranvist algunacosa”, explica
Uchi, donadepoques paraules, pe
rò sempre sentides: “Des de molt
jove he menjat flamenc del bo, el
que feia la meva família, que és de
Triana. I suposo que el que puc
aportar després de tants anys és la
naturalitat, el sabor del compàs o
arrencar un olé”, afegeix aquesta
bailaora, que ja va participar en
l’espectacle d’Israel Galván Lo real

i que està convençuda que “en el
flamenc cal obrir nous camins i se
guir endavant”.
En això l’ajuden Patricia Caba

llero i la seva directora, Balbina
Parra, que a Manomá intenten fi
carse dins Uchi, “entrar en la seva
vida com a artista i com a persona,
perquè d’ella surt la bellesa; en
treureli el suc a Uchi, a la història
dels seus avantpassats, a la memò
riadel seucos, arribemaalgunaco
sa que per a nosaltres és molt pro
pera al flamenc”, explica Patricia
Caballero que, posats a definir
aquesta essència, tampoc no es
queda sense paraules: “Té a veure
amb el plaer de viure el moment,
ambl’espontaneïtat, ambapropiar
se de l’espai, amb ferlo propi i om
plirlo d’energia”. I aquí el discurs
es creua amb el de la japonesaMi

nako Seki, que l’any passat va com
partir escenari amb Sol Picó amb
l’espectacle We women, perquè
aquesta mestra del butoh també
concepel flamenccomunaenergia
quees transmet i queensconnecta.
Minako Seki va arribar al fla

menc per camins molt diferents
dels de la sang o les arrels; hi va en
trardesdelbutoh, l’estildeball sor
git al Japó després de la Segona
GuerraMundial encontraposició a
la influència americana. “Curiosa

Amb Israel Galván i
Pedro G. Romero com
a comissaris, el festival
aposta pel risc i la
interdisciplinarietat

La japonesaMinako
Seki va arribar al
flamenc des del butoh;
el de la sevillanaUchi
ve de la tradició

A dalt, la japonesa
Minako Seki, que
estrenarà al Mercat
‘Equilibrio arcaico’.
A baix, la bailaora
de Triana Uchi, que
presenta ‘Manomá'
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