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Arranca el Festival Ciutat Flamenco com un tapís
teixit pels artistes

Títol: Europa Espanya Català

Ja hi som, no val a badar: avui, 18 de març, s'inaugura el Festival Ciutat Flamenco en un espai tan
especial com sembla que ho serà tota l'edició. A El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa, dins
del centre Cívic del Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21). És un tribut al gran Enrique Morente,
per part de Israel Galvan, que es confessa el seu deixeble, Pedro G. Romero i el fill de Morente,
Jose Enrique Morente. Parlaran, cantaran i ballaran en una trobada familiar que han titulat La
urdimbre Morente.

La presentació del Festival, que ha anat a càrrec de Lluís Cabrera, director del taller de Músics;
Cesc Casadesús, director del Mercat de les Flors i els (tres!) comissaris: Israel Galván, Patrícia
Caballero i Pedro G. Romero, ha tingut lloc aquest matí al Taller de Músics coorganitzador del
festival amb el Mercat de les Flors- perquè no ha estat possible fer-ho abans per problemes de
remodelació. El Ciutat Flamenco acabarà diumenge dia 22.

Seguim amb la trobada inaugural dedicada a Enrique Morente, que no només va ser un bon
cantaor. Per als amants del flamenco va ser i és encara una referència. Va crear espais propis,
singulars, on va dibuixar finestres a les que treien el cap altres companyies, ja fossin cantaors,
guitarristes, bailaors, escriptors, etc., atrets per la seva manera d'entendre el flamenco. Morente va
participar en diversos dels projectes d'Israel i Pedro G. Romero, entre d'altres a els Metamorfosi
(2000), la posada en escena de l'obra de Kafka, i Arena (2004), un exercici sobre "el taurí" on
Enrique, sobre els aplaudiments i murmuris que el públic produeix en una corrida, va cantar els
versos o textos que José Bergamín va publicar en la seva darrera obra La música callada del
toreo. (1981).

A La Urdimbre Morente parlaran d'això. Pedro G. Romero traçarà el reglat d'aquesta matriu i, com
a illustració, José Enrique Morente cantarà els versos de Bergamín que va cantar el seu pare. A
manera de pinzellada, Israel els ballarà per a gaudi dels presents. I en certa manera ja es
visualitzarà el tapís que aquest any formen entre tots com a filosofia del festival. "Com les dones
que teixeixen als vagons del metro, com una reunió de teixidors en un pati de Salònica, com
cistellers armant cistells i alforges, així s'ha anat construint aquest tapís de gestos, mudances i
balls que és Ciutat Flamenco", diu Galván. Un Festival o un tapís on no hi ha noms destacats
perquè l'han teixit entre tots: "Hem volgut donar la mateixa importància a tots els espais, des de la
Sala Gran al Vestíbul perquè aquest any el Ciutat Flamenco és una celebració. Tinc moltes ganes
que comenci, penso que tots hi aprendrem moltes coses", ha dit Cesc Casadesús,

LA FILOSOFIA DEL FESTIVAL

Ciutat Flamenco és un festival de creació, experimentació i exhibició de propostes empíriques,
heterodoxes, transgressores i interdisciplinàries en l'àmbit del flamenco contemporani. Però aquest
any han donat un pas més enllà unint energies per formar un tot. "Els comissaris han proposat un
camp sense portes on tothom hi entri i surti al seu gust. Els participants ho han entès i han
preparat peces especials, en sintonia amb la proposta. L'important és ser-hi, veure com les coses
van i venen. Penso que el que passi entre espectacle i espectacle serà tan interessant com les
mateixes propostes", ens situa Cabrera.

Patrícia Caballero ho arrodoneix: "Presentem un món amb idees, un món per respirar, caminar.
Potser és una revolució, però es treballa des de la naturalitat i la maduresa. Volem disfrutar sense



pensar si és nou o no el que es veurà." I Pedro G. Romero afegeix: "Un flamenc viscut amb
naturalitat és el més semblant al plaer. Posem en relació un seguit de persones que estan prenent
coneixement amb elles mateixes utilitzant el flamenco. Els vàrem demanar una expressió natural i
ha sortit un treball collectiu de creació espontània, hem intercanviat informacions, no hem preparat
un programa a l'ús però sabem que entre tots, passarà alguna cosa."

EL CIUTAT FLAMENCO AL MERCAT

La 23 edició del Ciutat Flamenco començarà oficialment demà dijous a les 18.30, al Hall del
Mercat de les Flors, amb una benvinguda de Israel Galván al públic. Una trobada amb pinzellades
de música que conduirà els assistents a la Sala Pina Bausch on hi haurà dues propostes: Inés
Bacán, que cantarà sola per soleá i seguiriyas a Infusión i Mónica Valenciano (Premi Nacional de
Dansa 2012), que ofereix Impregnaciones en la Srta. Nieve y Guitarra.

Tornem al hall on a les 20.30 comença Equilibrio arcaico, de Minako Seki. Encara que han insistit
en què tots els noms tenen el mateix rang, la Patrícia diu que "Minako ens porta la Carmen
Amaya. És com si estigués posseïda pel flamenc, encara que el que ella fa no s'hi assembli. Però
estic segura que en el procés creatiu, passa pel flamenc!" Minako Seki és ballarina, coreògrafa i
professora, fundadora de la companyia de dansa reEnter. Nascuda al Japó, viu i treballa a Berlín
des del 1986 on va fundar un dels primers grups de dansa butoh a Europa: el
Tatoeba-Dansa-Teatre grotesc. "Ella denomina el seu estil individual Dancing Berween, eludint així
la connexió entre diferents punts."

Encara demà, a les 23.30 h i aquest cop a la Sala Gran (MAC) Raúl Cantizano (guitarra); Niño de
Elche (cante) i Alejandro Rojas-Marcos (piano) proposen una cosa singular entre tots tres que han
titulat Máquinas y Flamencas. Sota la forma d'un concert de cambra o d'una conferència escènica
com a punt de partida "reflexionaran al voltant de la màquina collectiva de creació i la màquina de
la música electrònica. Parlaran d'on ve però no d'on acaba! Rojas-Marcos porta un clave amb el
que fa coses increïbles. "

Entrem al divendres dia 20. El Junco (baile), David Palomar (cante) i Roberto Jaén (palmas i
cante) faran a El Carmen, del Mercat, tres passes seguits de Compare o Los Formalitos, el més
semblant a una festa de Cadis, el seu carnaval, les coses de Cadis, la gràcia, el sentit de l'humor
peculiar, el seu fabulós sentit del ritme i de la festa i del disbarat. Però a més hi ha una altra cosa
que porten dies treballant: una paròdia del baile flamenc modern i contemporani. "Riure de la
pròpia ombra és cosa necessària. Hi ha un sentit de l'humor modern que està en els clàssics de
Cadis, que està en les avantguardes, que el tenen David, Roberto i El Junco. El que importa és
riure a compàs d'aquests artistes que es descomposen." És el que es s'està explorant: "És una
barbaritat, mare, pare, compare, una autèntica barbaritat!"

Les 20.30, al Hall, la coreògrafa Natalia Jiménez presenta Práctica en la frontera, una peça breu
que s'installa en un espai més expositiu que performàntic per buscar als voltants del cos com a
expressió d'un territori propi, remesclat i imprevisible.

Al mateix espai, Emilio Caracafé (guitarra i cante) farà un petit concert.

Fla.Co.Men, de Israel Galván, l'epicentre del festival

Ho presenta dos dies, cada dia amb una complicitat diferent. El divendres (21.30 h, Sala MAC)
amb El Güito i dissabte (21.30, Sala MAC), amb Cesc Gelabert.

Galván ho explica així: "per a mi és molt nou, jo sempre he fet solos i aquí estic envoltat de gent.
És com si ballés en grup!", diu. Es refereix als set músics que l'acompanyen en directe a escena ja
que es tracta d'un espectacle on el ballarí s'emmiralla en els diferents músics i els seus
instruments. "La música és l'argument de l'espectacle", diu. Fla.Co.Men ha comptat amb la mirada
i direcció escènica de la Patrícia, curiosament una dona que no estava en sintonia amb el flamenc:
"Jo sóc de Càdiz, però mai havia ballat flamenc. L'he mamat de lluny i amb rebuig, per la manera
en què se'm va presentar. Però a poc a poc he anat coneixent persones que m'han ajudat a fer
canviar aquella idea. I m'han fet tornar als meus arrels!", diu. "I aquí la tenim, en un Festival
Flamenco dirigint a Galván", celebra Casadesús.



Divendres ballaran junts Galvan i El Güito, que interpretarà la seva soleà, una obra mestra singular
del flamenc. L'endemà, Gelabert ballarà sobre la música d'El Güito.

Dissabte 21 engega amb Uchi i Patricia Caballero que presenten Manomá. "Ha estat tota una
aventura estar amb la gitana Uchi, una sabia rodoneta tant magnètica que, quan la vaig conèixer,
jo només la mirava, fascinada, deixant que sorgissin les reflexions i les idees."

En acabat, al Hall (21 h) Paloma Fantova (baile) i Sabú Porrina (percussió), oferiran Diálisis o
corriente rusa, "una electricitat que recorre els cossos, amb vibracions, electricitat estàtica i...
promeses de l'Est!"

EN PARALLEL

Laboratori amb patrícia Caballero

Dies 19, 20 i 21, de 10.30 a 14 h. El Graner

100 euros.

Aquest laboratori està dedicat a la indagació compartida al voltant dels universos íntims de qui
tendeixi a usar les arts vives (en qualsevol de les seves formes: dansa, música, teatre,
performance) com a mitjà de comunicació i transformació. S'adreça a qui vegi en el flamenco un
reflex de si mateix, un paisatge en el qual trobar-se, un ésser viu amb el qual aventurar-se a
dialogar.

Trobada amb Israel Galván

Dia 22, d'11 a 18 h. Sala MAC del mercat de les Flors

Gratuït

Israel ha volgut buscar un espai per compartir amb qui ho vulgui, sense necessitat d'experiència:
"Acceptarem unes 35 persones però quedarà la grada oberta", diu. És doncs una invitació per tot
aquell que ho llegeixi, ho escolti, l'hi digui aquest o aquella, una invitació per passar un dia al ball.

"És per tots, totes les disciplines de dansa, tot tipus de cossos i de formes de ballar, tot tipus de
ments, obertes o tancades, fins i tot per als flamencs. No hi ha etiquetes, tot el que es mou és ball
(però, també poden venir els que no es mouen, què difícil és no moure's!)"

Aquesta experiència es titularà Com sonen els cossos?. I és que, segons Galván: "Els cossos
sonen, sí, els cossos sonen per fora i per dins. Aquesta és la idea principal, el que ens mou aquest
dia. Els cossos sonen per dins. Escoltar-se i posar-se a ballar. Atendre primer a això, els cossos
sonen per dins! Em considero un bailaor-percussió. M'agrada ballar aquí, en el meu ritme, sobre
terra, marcant, un ritme propi, un ritme de marques separades, un cop i un silenci, un silenci llarg.
M'agrada ballar en silenci i en solitud. No en solitud sola, en solituds, amb la solitud de molts, amb
molts silencis."

Com a complement, de dijous a diumenge, al Foyer del Mercat de les Flors, es podrà visitar el
Tapís de Terresa Lanceta. Cuadrados en La Palma i els Dibuixos de Mónica Valenciano.

Molt bon festival!

Més informació i entrades a www.ciutatflamenco.com


