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Flamenc contra 
els elements
3Stéphanie Fuster presenta al Mercat  
el seu primer treball amb Aurélien Bory

MARTA CERVERA
BARCELONA

La vida de la francesa Stéphanie Fus-
ter, néta d’un exiliat eivissenc que 
va fugir a França després de la guer-
ra civil, va canviar quan el flamenc 
va aparèixer en el seu camí. Fa 20 
anys, després de llicenciar-se com 
a advocada, ho va deixar tot per un 
somni i se’n va anar a Sevilla per con-
vertir-se en bailaora, després d’haver 
anat a classes durant un temps a la 
seva Tolosa natal. «Pensava que hi 
estaria sis mesos i m’hi vaig quedar 

vuit anys. La meva família no ente-
nia res», recorda aquesta bailaora i 
coreògrafa, els espectacles de la qual 
s’han vist en molts països. Abans de 
volar en solitari i de muntar la seva 
pròpia companyia a França, Fuster 
va treballar amb algunes de les figu-
res del flamenc com Israel Galván, 
Juan Carlos Lérida i Javier Latorre, 
entre altres.
 «El meu flamenc és depurat. Inten-
to contenir l’energia, dominar la pul-
sió. És tan explosiu com callat. Per mi 
el flamenc és una manera d’atrapar 

el temps», afirma la bailaora per telè-
fon poc abans d’arribar a Barcelona. 
Avui i demà ho demostrarà a Quest-
cequetudeviens?, un aplaudit muntat-
ge dirigit per Aurélien Bory que re-
cala al Mercat de les Flors. Fuster ba-
lla acompanyada només per Alberto 

García i José Sánchez, tocaor i autor de 
la música.
 ¿Què somiem i en què ens con-
vertim si aconseguim el que perse-
guim? ¿A què estem disposats a re-
nunciar per un somni? A aquestes 
qüestions intenta respondre l’espec-

tacle, estrenat el 2008. Va ser el pri-
mer fruit de la col·laboració entre 
Bory i Fuster. El primer ha creat un 
enginyós espai, sobri i simbòlic. En 
tot moment es diferencia què sepa-
ra l’interior i l’exterior. «L’obra par-
la de tots nosaltres, d’allò que anhe-
lem i allò en què ens convertim».
 La peça mostra l’evolució de Fus-
ter. «Comença amb la idea romànti-
ca i estereotipada del flamenc que 
tenia quan era jove». Després avan-
ça cap a la duresa de l’aprenentatge. 
«De sobte em vaig aïllar, em vaig tan-
car per treballar i aprendre a base 
d’una repetició i d’una altra». I des-
prés de tant d’esforç acaba sola, des-
emparada en un ampli espai en què 
ha de seguir lluitant contra els ele-
ments que l’envolten. «En realitat la 
vida és molt més que un somni. So-
miar obliga a certes renúncies». Ho 
simbolitza amb una coreografia im-
possible amb els peus submergits en 
un líquid brut. «És una escena com-
plicada, me la jugo cada nit perquè 
ballar sobre una superfície tan rellis-
cosa és l’antítesi del flamenc». H

33 Un moment del muntatge ‘Questcequetudeviens?’.

Però, el 1999, l’electrònica obria tot 
un horitzó. ¿I ara? «Els instruments 
són uns altres i l’ordinador conté ei-
nes que no existien», destaca. I en 
l’electrònica dels anys 90 «hi havia 
un impuls per negar els instruments 
acústics i ara hi ha un maridatge po-
tent entre els dos mons».

Jorge Drexler ha acos-
tumat el seu públic a la 
metamorfosi que patei-
xen les seves cançons 

des de la seva gravació fins a la se-
va posada en escena, i d’una gira a 
una altra, i el tàndem amb Lucia-
no Supervielle, que presenta avui 
al Teatre Grec (22.00 hores), és un 
pas endavant. L’autor de Todo se 
transforma anuncia un concert «de 
contrastos i obert a les combina-
cions», on conviuran instruments 
orgànics i electrònics, la guitarra 
clàssica i l’scratch.
 Supervielle, músic, arranjador, 
productor i discjòquei uruguaià, 
nascut a París i de mare francesa, 
va aparèixer en el seu camí al disc 
Frontera (1999), i es va convertir en 
còmplice estable fins a 12 segundos 
de oscuridad (2006), mentre ope-
rava en paral·lel amb el col·lectiu 
electrònic Bajofondo Tango Club. 
Després de gairebé una dècada de 
distanciament, l’any passat es van 
aliar en una sèrie de concerts a Xile 
i l’Argentina que ha anat creixent: 
és la gira Perfume, en atenció a la 
peça del primer disc de Bajofondo, 
que va cantar la tanguera Adriana 
Varela.

Acústic i electrònic

Per Drexler, tornar a treballar amb 
Supervielle suposa una manera 
d’«expandir», diu, el seu «univers 
emocional i arrangístic» amb no-
ves idees i recursos sonors. «És un 
superdotat tant en el piano clàs-

sic com en el hip-hop instrumen-
tal, des de l’arranjament de corda 
o vent fins a la programació d’una 
bateria reciclada a partir d’un loop. 
Un músic impressionant», subrat-
lla. Supervielle veu coincidències 
amb el seu partenaire en la «necessi-
tat de tots dos d’estar actualitzats». 

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Drexler, en moviment
El cantant i guitarrista uruguaià reconstrueix el seu repertori amb ajuda del seu compatriota 
Luciano Supervielle a ‘Perfume’, un recital «de contrastos», aquesta nit al Teatre Grec

33 Junts un altre cop 8Luciano Supervielle (esquerra) i Jorge Drexler, en una imatge recent.

«Jo mai respecto els 
meus discos al tocar 
en directe», apunta 
l’autor de ‘Todo  
se transforma’

xa». Per això va crear, fa tres anys, 
l’aplicació n, a través de la qual tres 
cançons seves poden transformar-
se utilitzant, amb el mòbil, dades 
relatives al moviment o la memò-
ria. «Encara que el vam treure de 
pressa i corrents i l’únic que no 
vam calcular va ser el model de ne-
goci», lamenta. L’app és avui de des-
càrrega gratuïta.

Les fonts originals

A Perfume tots dos comptaran amb 
tres músics i abordaran sobretot 
cançons de Drexler, tant dels dis-
cos en què va prendre part Super-
vielle com del més recent, Bailar en 
la cueva. ¿Molt canviades? Depèn: 
s’acosten a la versió discogràfica 
original i s’allunyen de les adap-
tacions canviants de les gires. «Jo 

 D’això, de fondre paràmetres so-
nors d’origen divers, va en bona part 
Perfume, on hi ha «programació elec-
trònica i guitarra elèctrica, i cançons 
d’arrel uruguaiana barrejades amb 
elements d’Erik Satie», apunta Drex-
ler, a qui li interessen més «les eines 
noves que la modernitat per si matei-

mai he respectat els meus discos 
al tocar en directe», apunta el can-
tant i guitarrista. La influència ba-
llable de l’últim treball s’apreciarà 
«a partir de la meitat del recital».
 Drexler parla del ball com una 
forma d’alliberament amb efecte 
retardat de qui va créixer sota una 
dictadura, la uruguaiana. «És l’úl-
tima batalla, la del cos», apunta. 
«Jo em vaig criar en una societat 
on no es ballava: la dictadura no 
acceptava aquesta expressió de 
llibertat i l’esquerra tampoc per-
què estimava que hi havia coses 
més importants a fer», reflexiona. I 
creu que el creuament de sons i rit-
mes de Perfume serà especialment 
entès a Barcelona. «Com a ciutat 
port, ciutat oberta, té més capaci-
tat que d’altres d’integrar el que ve 
de fora». H


