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Escenari|s

Transgressors
del cos
ElMercat de les
Flors continua
apostant per
la dansa
contemporània
local i
internacional, ara
ambun cicle
de propostes
pròximes
–o al voltant de–
la performance
agrupades sota
el títol de
‘TRANSaccions’.
Propostes que
també tenen en
comúel seu
compromís amb
l’actualitat de
noms ja clàssics
aquí com
LaRibot o d’altres
demés
desconeguts però
de trajectòria
sòlida comTrajal
Harrell,
que presentarà
la seva coreografia
basada en el
‘voguing’,
un ball amb arrels
en la comunitat
gai de negres i
hispans deHarlem
als anys seixanta.
El cos coma eix de
propostes diverses
al llarg de tot el
mes demarç

NURIA CUADRADO

Ja no surt nua a escena. I, per pri-
mera vegada, es fa acompanyar
per dos homes. Però les seves Pie-
zas continuen sent tan Distingui-
das com fa més de dues dècades,
quan va començar a compondre
aquestes petites partitures coreo-
gràfiques (d’entre trenta segons i
set minuts) que s’han convertit en
el seu abecedari com a creadora.
Les últimes, des de la 46 a la 53,
són les que aquest cap de setmana
La Ribot (María José Ribot Man-
zano, nascuda el 1962, resident a
Ginebra i premi Nacional de Dan-
sa del 2000) presentarà al Mercat
de les Flors sota el títol d’Another
distinguée. L’actuació de la madri-
lenya, referent a la hibridació en-
tre dansa i performance, s’inscriu
en el cicle TRANSaccions, en el
qual també participen dos crea-
dors nacionals més –Sònia Gómez
i El Conde Torrefiel– al costat de
cinc projectes més de l’escena in-
ternacional: IvoDimchev (vaactu-
ar ahir i dijous); l’estrany duo inte-
grat per Jonathan Burrows i Mat-
teo Fargion; el nord-americà
Trajal Harrell, per partida doble;
la croata Jasna L. Vinovrski; i An-
dreas Constantinou, amb la seva
coreografia per a quatre ballarins
WOMANhouse.
El subtítol de TRANSaccions,

Cos+Gènere+Performance, ja ofe-
reix pistes sobre el que uneix
aquesta nòmina, d’aparença gam-
berra però discurs sòlid. “TRANS-
accions pretén ser una finestra
oberta sobreel quepassa en lanos-
tra societat a través d’una sèrie
d’espectacles compromesos”, ex-
plica el programador del Mercat,
Marc Olivé, que ha orquestrat la
temporada amb Gastón Core, res-
ponsable de la sala Hiroshima, es-
pai que també acollirà alguns dels

El ‘voguing’,
de Madonna a
Trajal Harrell

QuanMadonna cantava, a
començaments dels noranta,
allò deVogue, no pensava en
la revista d’AnnaWintour.
Tenia lamirada posada en
un llocmolt diferent: aHar-
lem, dos o tres dècades
abans, quan la comunitat
gai, bàsicament negres i
hispans, es van inventar uns
concursos-desfilada en els
quals podien conquerir els
seus cinc segons de fama
disfressant-se d’allò que els
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musicals”, explica el programador
del Mercat, que assegura que
aquesta és “la proposta més diver-
tida del cicle”: el cert és que Bur-
rows i Fargion apareixen asseguts
ambuna taula; primerun interpre-
ta un fragmentdemúsica i, a conti-
nuació, l’altre el converteix en una
sèrie demoviments que cavalquen

entre el llenguatge dels signes i la
dansa.
Jasna L. Vinovrski a Staying ali-

ve (23 demarç) oferirà un dels tex-
tos aparentment amb més com-
promíspolític, ja que la seva coreo-
grafia-performance s’inspira en les
traves burocràtiques que han de
salvar els immigrants. “És una pe-
ça que, des del somriure, destil·la
gotes de tristesa i hipocresia”, ex-
plica Olivé.
I acabem aquest passeig per

muntatges. “Pretenen establir un
diàleg directe amb el públic,
apel·len a les emocions i a les sen-
sacions de l’espectador, el convi-
den a viure una experiència i no
requereixen lectures teòriques”,
afegeixOlivé, que comCorehavist
aquests espectacles (o altres
d’aquests creadors) en els circuits
internacionals i ha quedat enamo-
rat sense remei.
Tania Beyeler, una de les dues

potes d’El Conde de Torrefiel, diu
meravelles del treball d’Ivo Dim-
chev, que va obrir la temporada, i
també del de La Ribot, a qui Olivé

defineix com “la precursora de les
performances a Espanya, la mare
dels ous”. El Conde de Torrefiel,
que de vegades actua en solitari i
d’altres en tàndem amb La Vero-
nal, presenta Escenas para una
conversación después del visionado
de una película de Michael Haneke
(del 30 de març al 2 d’abril), una
peça que fa quatre anys que recor-
re Europa (la van crear a l’Antic
Teatre) i que parla “dels feixismes
quotidians, d’aquella violència
passiva feta de silencis i de mira-
des, de la que hi ha en la convivèn-
cia”, explica Bayeler, que, amb Pa-
blo Gisbert, ha creat un artefacte
onés la sumade text imoviment, al
costat de lamiradade l’espectador,
la que crea els significats. “Ens es-
panta massa el teatre i no sabem
prou de dansa”, apunta Beyeler,
que, no obstant això, rebutja l’eti-
queta de performance: “El nostre
és ficció, els nostres personatges
són ficticis i no biogràfics”.
La presència nacional es com-

pleta amb Sònia Gómez, ballarina-
coreògrafa-performer (fa una dè-
cada que treballa en solitari des-
prés de col·laborar amb La
Carnicería iGeneral Elèctrica) que
estrenarà Dancers, un projecte de
transmissió (25 i 26 demarç), en el
qual ha treballat al costat d’un ve-
terà ballarí de La La La Human
Steps, a qui ha intentat encomanar
la seva manera d’entendre el cos i
el moviment a partir de revisitar
un dels seus treballs recents,Balle-
rina (2014).
El que fan Jonathan Burrows i

Matteo Fargion en els seusHyste-
rical furniture (oferiran tres vetlla-
des diferents entre el 17 i el 19 de
març) és més difícil d’explicar:
“Presenten partitures de movi-
ment i de ritme; seqüències demo-
viment associades a seqüències

Malgrat certa
aparença gamberra,
les propostes del cicle
‘TRANSaccions’
tenen un discurs sòlid

TRANSaccions de nou amb La Ri-
bot, perquè ella és un dels refe-
rents confessos d’Andreas Cons-
tantinou, un jove coreògraf que va
ser seleccionat en la passada edició
del festivalAerowaves comun dels
més prometedors d’Europa. “El
treball de la Ribot és de lectura fà-
cil, és veritable, és humà. I aquest
és el sentit i la sensibilitat que tam-
bé inspiren el meu treball. Vull ar-
ribar a l’espectador, fins i tot a
aquell que no sap de dansa”, expli-
ca Constantinou, que a WOMAN-
house (1 d’abril) construeix unma-
nifest queer (una ideologia que re-
butja les tradicionals categories
d’home, dona, heterosexual, ho-
mosexual, bisexual...) en format
coreogràfic. “Vull qüestionar el
que percebem coma femení imas-
culí i per què s’associa aunadonao
a un home. Vull mostrar al públic
que no s’ha de sentir amenaçat ni
sentir por per aquells ambunes re-
alitats que caminenper senders di-
ferents dels nostres”, explica
Constantinou. No revelarem si qui
balla a l’escenari del Mercat són
ballarins o ballarines. Per saber-
ho, caldrà anar-hi. |

A les fotografies:
a la pàgina
de l’esquerra,
espectacle d’El
Conde de Torrefiel;
en aquesta pàgina,
a l’esquerra, Jasna
L. Vinovrski a
‘Staying alive’;
a la dreta, un
moment de ‘The
WOMANhouse’
d’Andreas Constan-
tinou; i a baix, un
detall de (M)imosa,
de Cecilia Bengo-
lea, François
Chaignaud,
Marlene Monteiro
Freitas i Trajal
Harell
FOTOS: MARA ARTEAGA /

ROGER ROSSELL /

MERCAT DE LES FLORS

agradaria ser i no podien
aspirar-hi: primer estrelles
deHollywood, després
models i personatges de
Dinastia, encara que també
éssers anònims en qui ningú
no pogués endevinar la
marginació a què els con-
demnava el fet de gais, po-
bres i pertànyer a unamino-
ria ètnica. En aquelles desfi-
lades va sorgir unamanera
demoure’s que va acabar
convertida en ball, el vo-
guing, el que va copiarMa-
donna en el vídeo deVogue
on evolucionava com si
posés per a les pàgines d’un
magazine; i també el que va
explicar un documental,
Paris is burning (1990), de

Jennie Livingston, que,
entremolts d’altres, va fasci-
nar Trajal Harrell, un jove
coreògraf format a l’escola
de Trisha Brown.
Captivat, Harrell (1973)

va decidir explorar el vo-
guing des d’un punt de vista
aparentment diferent, el de
la JudsonChurch, un grup
de ballarins que també a
començaments dels seixanta
es reunia en una església de
Washington Square per
experimentar i soscavar les
regles de la dansa: ells es van
inventar la dansa postmo-
derna i entre ells –amb
Merce Cuningham– hi havia
Trisha Brown, elmestre de
Trajal Harrell.

Amb aquell bagatge aca-
dèmic i la seva fascinació pel
voguing (i tot l’univers al
voltant d’aquest ball), Har-
rell va crear una coreografia,
Twenty looks or Paris is
burning at the Judson
Church (2009), que al prin-
cipi era un solo i que des-
prés ha anat revisitant, com-
binant, reordenant i fusio-
nant amb noves idees fins a
compondre un retaule com-
plet que ell ha batejat amb
les talles de la roba: de XS a
XL. Ara, en el cicleTRANS-
accions se’n podran veure
dues: el solo original (a
l’escenari de la salaHiroshi-
ma, el 19 demarç) i (M)imo-
sa, lamedium size, en el del

Mercat (24 i 25 demarç),
una coreografia demés
format en la qual Trajal
comparteix escenari amb
Cecilia Bengolea, François
Chaignaud iMarleneMon-
teiro Freitas.
Harrell, al llarg de l’últi-

ma dècada, ha aconseguit
erigir-se en un dels coreò-
grafsmés interessants de
l’escena nord-americana.
Dues proves? Durant un
parell d’anys ha estat resi-
dent delMuseumofMo-
dern Arts, elMoMA, que ha
comissariat algun dels seus
treballsmés recents; l’altra,
l’últim festival d’Avinyó va
acollir la seva última crea-
ció,CaenAmour. N.C.


