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Una tribu desestructurada

'Blush'
Direcció i coreografia: Wim Vandekeybus / Última Vez. Música: David Eugene Edwards / Woven
Hand. Textos: Peter Verhelst & Última Vez. Intèrprets: Laura Arís Álvarez, Elena Fokina, Jozef Frucek,
Ina Geerts, Robert M. Hayden, Germán Jauregui Allue, Linda Kapetanea, Thi-Mai Nguyen, Thomas
Steyaert, Wim Vandekeybus. Barcelona, Mercat de les Flors. 13 de gener.

Bàrbara Raubert Nonell

Dansa tribal d'homes contra dones que juguen a fet i amagar, que s'enfilen pels arbres d'acer i es
perden en un canyissar mentre et pregunten si estàs segura de no estar embarassada o quan va ser
l'últim cop que vas fer l'amor de manera realment extraordinària... I si deixes que les preguntes et
dibuixin un mig somriure als llavis o et facin envermellir, és que has entrat en el joc de Blush, l'última
creació del flamenc Vandekeybus, que engega l'obra amb un esperit vitalista i amb força humor, i com a
coreògraf mostra l'alegria de viure amb una dansa espontània i senzilla que evoca el millor dels plaers
de la vida.
Però a cada escena el to va canviant sobre un fons diferent (que va de la foto d'un bosc en blanc i
negre, del tipus dels murs estampats dels anys 70, a una idíl·lica piscina de sirenes d'on entren i surten
els ballarins, després una porquera i finalment un canyissar que acaba perdent tot color), i així es va
enfosquint fins a un final de to punk en el desbocament i desenfrè violent dels personatges d'aquesta
mena de tribu desestructurada, un final que queda escapçat repetidament al llarg de tota la segona hora
de l'espectacle, on el ritme trencat i l'ambient negre fan que es trobi llarga, potser expressament per
voler fer sentir un canvi -"t'has fixat com he canviat?", diu una de les intèrprets- després d'haver
comparat els espectadors àvids d'espectacle i despulles humanes amb els porcs impacients pel seu
menjar. I, a partir d'aquest moment, tota la màgia coreogràfica i l'extraordinària força i bellesa dels
moviments de tots els intèrprets queden aparcats, malauradament, però comprensiblement, perquè la
seva bellesa faria de bàlsam de la història cruel que ens vol explicar.
Vandekeybus dispara contra els fonaments de la nostra aparent solidesa, i fa que els murs més alts
caiguin per posar sota un gran focus els desitjos més amagats. Per això, mort i amor prenen
importància, ja que no deixen de ser els punts d'inflexió sobre els desitjos reprimits i els que mai no
s'acompliran. Ja sigui des d'una visió de reacciones químiques -amb cossos moguts per impulsos
irrefrenables i de tal intensitat que sobrepassen els límits estables de velocitat i gravetat- o bé des del
punt de vista de l'enamoradís sense remei -ballarins que modifiquen els seus volums i s'acoblen
extraordinàriament-, la història és bella i catastròfica.
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