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EL FESTIVAL S’ACOMIADA DE BARCELONA AMB UNA BONA DOSI DE CIRC I MOLTÍSSIMA DANSA,

SENSE DEIXAR DE BANDA LA NECESSITAT DE PRESERVAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Adéu, Grec, fins l’any que ve!

Això s’acaba. Però el darrer
cap de setmana us pot deixar
saludablement exhausts, si
voleu seguir el ritme mar-
cat pel festival. Per comen-
çar, perquè serà justament al
llarg d’aquests dies quan tin-
dreu la possibilitat d’experi-
mentar en viu i en directe el
que significa ficar-se dins
d’una marató d’aquelles en

què els participants es veuen
obligats a ballar (o, com a mí-
nim, a moure’s tota l’estona
com si ballessin) fins que el
cos diu prou. O, amb una mi-
ca de sort, fins que han cai-
gut per terra els cossos de la
resta de participants i et pots
proclamar campió. Tot i que,
per ser-vos sincer, el que pre-
tén Alberto Velasco al llarg
de quatre hores (no res, si
ho comparem amb el temps

real d’aquelles grans mara-
tons, típiques dels dies de la
Gran Depressió, que tan bé
reflectia la pel·lícula Danzad,
danzad, malditos) és més avi-
at fixar-se en la gran quanti-
tat de fracàs que s’acumula-
va en aquelles pistes de ball.
A la pista de Dance to Death
(fins al 30/7. La Caldera de
Les Corts), trobareu un gra-
pat de ballarins professio-
nals que ara mateix no tenen

feina. I a l’escenari de +45 (30
i 31/7. Mercat de les Flors),
sota la direcció de Sebastián
García Ferro, trobareu un al-
tre grapat de ballarins que ja
han superat la barrera dels
quaranta-cinc anys i que
s’enfronten amb la incertesa
laboral que això implica en
una professió com la seva.

Botar i continuar botant

És, precisament, el que faran

RAMON OLIVER

Guadual Leandro Mendoza ens farà sentir, entre acrobàcies, que ens hem traslladat a la selva equatoriana.

els Brodas Bros, que, a Brin-
cabros (30/7. Teatre Grec),
estableixen un vincle entre
la seva festiva manera d’en-
tendre la dansa urbana i la
percussió creada pels tam-
bors de Brincadeira. I de
bots acrobàtics també en fa-
ran força els integrants de
la companyia que Leandro
Mendoza ha reunit a Guadu-
al (fins al 30/7. Mercat de les
Flors). En el seu cas, ho fa-
ran servint-se de les canyes
de guada, un tipus de bambú
que es pot trobar a les selves
equatorianes.
Precisament, les selves cap

a on viatja una companyia
de circ que uns estafadors
desaprensius han deixat ben
penjada (i ara no parlo del
bambú). Per sort, els indíge-
nes establiran amb aquesta
troupe una mena d’intercanvi
cultural que resultarà espec-
tacularment productiu. Però
deixem l’Amèrica Central
per viatjar cap al con sud del
continent. Lamentablement,
deixant alhora el bon rotllo
de la proposta anterior, per fi-
car-nos en el letal mal rotllo
provocat per la JuntaMili-
tar Argentina. A l’escenari
tenim la Claudia (fins al 31/7.
CCCB), una dona que, quan
tenia vint-i-dos anys, va des-
cobrir que els seus pares (una
família de militars) no eren
els seus pares, perquè era fi-
lla de desapareguts. El seu
periple vital quedarà ben do-
cumentat gràcies a la propos-
ta que ens fa la companyia La
Conquesta del Pol Sud.
• Barcelona.cat/grec
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