
42 LAVANGUARDIA C U L T U R A DISSABTE, 11 MAIG 2019

Màrius Serra

Estrany,
estranger

Tots som estranys per naturalesa, i el nostre
grau d’estrangeria depèn de cada context. La
normalitat és una imposició moral revestida
d’estadística. Simona Škrabec, nascuda a

Ljubljana el 1968, és una autora singular. Pertany a l’es-
tirpdecomparatistes queesdediquenaencreuar lectu-
res per establir tradicions literàries interlingüístiques.
Inter-o trans-, aranoséquinseriaelprefixmésescaient
a l’horad’aplicar la lògicaLGTBIalscorpus literaris.De
fet, la seva tesidoctoral versa sobreelsmarcs identitaris
a Centreeuropa. Fins ara, havia publicat diversos as-
saigs icrítica literària,abandadetraduirentotsdossen-
tits de la via esloveno-catalana: Drago Jancar o Danilo
Kis d’anada, Maria Barbal o Jaume Cabré de tornada.
Ara acaba de debutar com a autora de ficció amb un lli-
bre ben singular: Torno del bosc amb les mans tenyides
(L’Avenç).Textosbreusquecaptureninstantsperdura-
bles, tot teixintuna identitat canviantquees fonamenta
en lapercepcióafinada.Unviatgesense fullderutaclar,
unapilade fullesextretesdeplantesdiferentsenboscos
diversos que l’autora analitza amb precisió botànica i
sensibilitat artística. Lesmans tenyides del títol són les
marquesquedeixenelsviatges.Totsels textosbreusdel
llibre, algunsdebrevíssims, vanencapçalatsperun títol
quedesprés la primera frase completa.Coma“Una set-
mana abans d’anar a l’escola”, títol que dona pas a “uns
nois em van fer una cremada al coll amb una bengala”.
La reacció de la nena de set anys davant dels forasters,
“una nena set-ciències quemai no es va voler ni plante-
jarquierenelsnoisquelihavienfetmal”,menaaunare-
flexió sobre la seguretatdegranabast: “Elsperillsnoels
podemexpulsar, lespreguntesnoesresponenmaisoles.

Cal qüestionar-se
desdemolt endins
per què les coses
se’ns han escapat
de lesmans”.
Un dels textos

més breus del lli-
bre porta per títol
“M’apresso” i con-
tinua així: “per
atrapar un altre

avió.Faigtotsaquestsviatges,peròcapnoemportaaca-
sa”. Aquest estrangeria permanent és un dels motors
perceptiusdel llibre.Esfonamentaendetalls íntimsque
prenenunaforçaextraordinària,comquanlanarradora
explica que va al cinema amb lamestressa de la casa on
viu, una seixantinamolt baixeta. Quan surten de la sala
cau un xàfec de cal déu. La dona treu un paraigua de la
bossa i l’obre, però l’altura no permet que la seva acom-
panyants’hiaixoplugui (“i tampocnofanielmésmínim
gest de fer-m’hi lloc”). Caminen, doncs, xerrant tran-
quil·lament sota la pluja les quatre cantonades que les
separendel pàrquing, l’una sota el paraigua i l’altrapro-
tegida per una gorra de llana i un abric. Les dues frases
conclusives permetrien programar un cicle de debats
sobre l’estrangeria al CCCB: “És cert que em vaig mu-
llar,peròlasenyoraemtractavaambamabilitat, sense la
mésmínima intenció de prendre’m com a forastera. És
això, precisament, ser estranger, entendre les regles no
dites, i empassar saliva, arreu”.

Simona Škrabec
determina què és ‘ser
estranger, entendre
les regles no dites, i
empassar saliva, arreu’

Roser López Espinosa, artista resident del Mercat de les Flors,
explora a ‘Trama’ les individualitats que creen un entramat social

Cossosque s’afinen

ALEX SALCEDO

Unmoment d’aquesta peça d’intensa exigència física en què intervenen cinc ballarins

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Per laporta gran.La coreògrafaRo-
ser López Espinosa (Cardedeu,
1980), que fa un parell d’anys va ser
l’escollida amb Thomas Noone per
portar a terme l’anomenada Pro-
ducció Nacional de Dansa de Cata-
lunya, veu per fi com una sala im-
portant com és el Mercat de les
Flors licoprodueixunpeça.Estrac-
ta de Trama, una coreografia sobre
la idea d’arribar a un acord. En
aquestapeçacincballarinsentrella-
cen els cossos per posar en relleu
que “un entramat social es cons-
trueix a partir de diferents singu-
laritats,veusqueformenunconjunt
sense perdre les seves singula-
ritats”.

La coreògrafa diu que està il·lu-
sionada i agraïda amb aquesta resi-
dència artística al Mercat, que li
permet gaudir d’una espai de cura
on pot desenvolupar les seves crea-
cions d’intensa exigència física i la
sevapassióper laprecisió, el detall i
elselementsacrobàtics.Eltreballen
equip i la poètica refinada tornen a
estar presents en aquesta peça de
nusoscorporals, el segell quecarac-
teritza lessevescreacions,desenvo-
lupada a l’escenari per Nora Bay-
lach, Roberto Provenzano, Magí
Serra, Anamaria Klainscek i Noé

Ferey.Avui idemàsónelsúltimsdi-
esa lacasade ladansabarcelonina.
“Lapeçaparteixde laparaula ita-

liana accordare, que significa afinar
uninstrument,peròtambéposar-se
d’acord. A part, conté el terme cor-
da,queentroncaambaquestsnusos.
És una peça d’artesania, d’entrella-
çar cossos, dits, mans... I tramar és
una acció manual d’una tasca arte-
sanal,queéslaformaenquèinvesti-
guem el moviment”. I cita el filòsof
Santiago Alba Rico sobre la idea de
nus. “Ell diu que reuneix les quali-

tats d’habilitat, meticulositat, paci-
ència irefinament.Elnuset lligaa la
terra i als altres cossos, i es vaveient
com s’arriba a la sintonia. Formar
partdel grupetpotportar aemboli-
car-te tant que al final ets part d’un
nusgordiàdequèésdifícil sortir”.
És la setena col·laboració d’Espi-

nosa amb el compositor holandès
Mark Drillich, i d’altra banda suma
quatre anys amb la il·luminadora

JoanaSerra. “I és laprimeravegada
que tinc un espai escènic per dis-
senyar!”, adverteix.
Ballarina durant anys de la com-

panyia d’Àngels Margarit, que ara
dirigeix el Mercat –“Una de les
coses importants que vaig viure
ambl’Àngelsvaser l’amorper l’ofici
deballaricrear”,assegura–,aquesta
professional formada a l’MTD
d’Amsterdam també ha treballat
ambCescGelabert,PereFauraoIa-
go Pericot i amb el cineasta Isaki
Lacuesta. Ara té una altra estrena a
Suècia, on la companyia Skånes
Dansteater l’haconvidatpersegona
vegadaacoreografiar.
Es tracta del solo Featherweight,

en què es nodreix del vocabulari de
la boxa i l’imaginari de l’Ocell de foc.
“Formapartdelmeuprojecteallarg
termini per parlar de certs temes
universals. Combinodansa, esport i
un ballet emblemàtic”, indica. Per
què la boxa? “Perquè portava a una
paradoxa interessant per parlar de
la feminitatoelqueentenemper fe-
minitat. A més a més, la ballarina
que l'interpreta ésmolt petita i apa-
rentment fràgil, però alhora és una
donamolt forta. I l’ocell de foc és la
criatura fabulosa que els reis volen
caçarperquèa lesplomesésonhi té
lamàgia...uncontetradicionaleslau
a partir del qual Stravinski va com-
pondreel seumagníficballet”."

“Un entramat social
es construeix a partir
de veus amb diferents
singularitats, i
aquestes no es perden”
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Christian Marclay, Sound Cluster (detall), 2017. © Christian Marclay.

Foto ©White Cube (Ollie Hammick)
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