
La pintura tenebrosa d’El
Bosch, segons la coreògra-
fa i ballarina Claire Cun-
ningham, remet a una
classificació terrible: els
que es pinten verticals evo-
quen el bé, i el mal s’ex-
pressa en els cossos mal-
girbats i estesos per terra.
Ella, com a persona disca-
pacitada física (fa servir
les crosses des dels 14
anys) qüestiona aquesta
visió en una peça breu però
de fort contingut reivindi-
catiu, Give me a reason to
live, que es presenta al
Lliure de Montjuïc, des
d’avui fins diumenge i amb
les entrades ja exhaurides.
Si en l’anterior treball que
va fer a Barcelona fa anys
ensenyava tot el que era
capaç de fet, malgrat la se-
va discapacitat, ara explo-
ra tot allò que la discapaci-
tat li impedeix, rebotant
els quadres apocalíptics
pintats ara fa 500 anys.

Si l’extermini dels dis-
capacitats va ser el primer
banc de proves de l’Holo-
caust (els consideraven
com a “inútils que només
mengen”), amb la crisi es
culpa els més vulnerables
perquè obliga a una despe-
sa per part de la societat.
Cunningham denuncia,
avui, que el govern conser-
vador britànic estigui re-
plantejant els límits del
benestar social revisant

els tipus i les condicions
d’ajudes. Per a la coreògra-
fa correspon a un nou “ci-
cle que reprodueix les ma-
teixes actituds cap als dis-
capacitats”, tot culpant-
los.

Segons Claire, que pica
l’ullet quan li pregunten
per la coincidència del co-
gnom amb el coreògraf
contemporani Merce Cun-
ningham (1919-2009),
Bosch va provar d’huma-
nitzar les estampes religio-
ses, buscant una certa em-
patia entre els personat-
ges bíblics i els fidels que
ho contemplessin. La seva
discapacitat aporta una vi-
sió molt personal de la rea-
litat. Habitualment, treba-
lla sola els seus muntatges.
O ho fa amb altres actors
amb qui fa anys que treba-
lla. Ho justifica perquè
centra la seva recerca en el
seu propi cos i també en
allò que les seves crosses
han modificat de la seva vi-
da personal.

De fet, l’entrada de Clai-
re Cunningham a la dansa
va venir per una raó quasi
circumstancial. Va estu-
diar cant i pretenia treba-
llar-hi professionalment
en musicals. Es va veure
forçada a provar altres
camps per provar d’acce-
dir a un tipus més ampli de
papers. Per això, va co-
mençar amb els treballs
aeris de circ (de forma na-
tural, tenia una força als
braços destacable respec-
te la majoria). Després
d’un càsting en què es de-
manava una persona dis-
capacitada per a un duet,
va anar descobrint tot un

món que ha acabat per ser
el centre. A la peça, s’incor-
pora una cantata de Bach i
una adaptació musical de
les partitures que El Bosch
hagués pogut sentir a la ca-
tedral fa 500 anys. ■

Ballar més enllà
dels propis límits
Claire Cunningham
incita a la reflexió amb
una peça de dansa
integrada al Lliure

J. Bordes
BARCELONA Claire Cunningham en un instant de ‘Give me a reason to live’ ■  MARIA FALCONER
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