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Marina flamenca

Bàrbara Raubert Nonell

'Tablao'. Increpación Danza. Coreografia i direcció: Montse Sánchez i Ramón Baeza. Intèrprets:
Marina Escoda, Vanessa Domínguez, Montse Sánchez. Guitarra: Antonio Martínez 'Ñoño'. Veu:
Pilar Romero 'la Tana'. Barcelona, Mercat de les Flors, 25 de març.

Dins la seva línia de flamenc de fusió contemporània, Tablao fa un gir cap al flamenc més senzill i
folklòric d'un tablao dels anys 70, amb una construcció més pròxima al concert que al teatre. Amb el
suport d'una cantaora que deixa caure els seus laments com rius que travessen les seves mans i una
guitarra que escolta tant com sona, les tres ballarines acaben sent part d'una orquestra de carraques,
grills i maraques, castanyoles i vanos que prenen personalitat pròpia.
En tot l'espectacle es respira un aire de mar, amb la llum vibrant que reflecteixen els cajones sobre el
teló de fons, i pel so del bategar dels vanos com gavines emprenent el vol. I sobretot en la meravellosa
escena on Marina Escoda apareix amb un vestit fet de castanyoles vermelles penjant d'un mirinyac de
tres voltes que sembla un corall d'exuberant bellesa. Sota els seus peus descalços quasi hi veiem la
sorra, i de les seves mans en surt escuma, mentre que el so del seu vestit és el de les onades que
trenquen ara més suau, ara amb més violència, sobre la platja.
Aquesta obra és una estructura fixa i senzilla que repeteix les dels tablaos tradicionals, però la
complicitat de les que estan en escena i el sentit de l'humor amb què s'ha plantejat el seu diàleg,
juntament amb un vestuari i una escenografia que semblen sortits de la versió picassiana del Sombrero
de tres picos de Falla, fan una sensació de joc amable que explota després dels aplaudiments, en un bis
assajat que deixa anar el millor de tots els intèrprets.
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