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'DIS-POSmON', un
dinámic treball

sobre la parella

COREOGRAFIA Helena üzarí

LLOCArtenbrut

WA29 de juny del 2002

Sense fer soroU s'ha colat a la car-

tellera barcelonina un muntatge
de dansa que hauria merescut
mes atenció. Dís-position és la mos-
tra que un treball, per senzill que
sembli, pot albergar qualitats
Uoables.

Helena Lizari, una bailarina 1
coreografa basca poc coneguda al
nostre país, presenta un especta-
cle, en formal de butxaca, frese i

dinámic. on Fargument, per dir-
ho d'alguna manera, es basa en la
relació d'una parella i en la ruti
na que s'estableix entre ells, i
també en l'actitud que cada pro
tagonista adopta davant d'aques-
ta situació.

El muntatge Dis-position sitúa
l'acció en un espai que invita a
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compartir: una cuina-menjador,
Un lloc en qué es porta a terme
un deis actes més quotidians: el
de menjar. Dins aquest enqua-
drament, Lizari elabora una
serie d'imatges que, en alguns
moments, tenen un carácter ci-
nematOgráfic creat mitjan^arit
l'avanq: i el retrocés d'uns frag-
ments que arriben a agafar un
ritme frenétic.

Aquesta obra permet conéi-
xer la inventiva que té Lizari a
l'hora de buscar recursos per
narrar situacions, com també la
utilitat que troba la coreografa
a tms estris doméstics i la mane
ra com els incorpora en aquest
dúo coreográfic. D'aquesta ma
nera, plats. vasos, culleres,
draps i molts altres objectes són
manipuláis amb habilitat pels
dos protagonistes d'una obra
que inclou en la seva llista d'ob-
jectes escénics fins i tot patates i
artos, uns ingredients culinaris
que els protagonistes devoren
creant una de les millors esce
nes del muntatge.

Lizari fa una particular re-
construcció del moviment i el
comportament humá i el trans-
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criu, sense floritures ni extra-
vagáncies, amb un llenguatge
agrait que troba uns bons trans-
missors en la mateixa coreógrafo
i en Maro de Pablo, un bbn ba-
llarí que está a l'altura de les cir-
cumstáncies.

La música de Louis ter Berg i
les llums d'Erík van Raalte accen-
tuen els estats d'ánim deis prota
gonistes, a qui no falta el sentit
de l'humor. O
MONTSE G, OTZET

Una obra que utititza
l'acte de menjar per
narrar el períll de la rutina

Q MÚSICA
THE SLAGKERS, dues
hores surfejant a la
tercera onada de l'ska

ARTISTA The Síackers

LOCAL KGB

DATA 1 de juliol del 2002

La vida d'una banda de ska és
fácil o difícil segons les aspira-
cions de cada una. No és compli-
cat atraure 200 persones un di-
lluns a la nit i fer-les bailar. I, si
s'adormen, sempre es pot men
cionar Skatalites, Lee Perry o
Max Romeo per.rapinyar una mi
ca del respecte ais mestres jamai-
cans. Pero transcendir com ho
van fer els auténtics pioners del
genere ja són figues d'un altre pa-
ner.

The Síackers corren, amb
Hepcat, a la pole posítfon de la ter
cera onada de l'ska, la que suc-
ceeix cronológicament la prime
ra generació, l'original, i la sego-
na fornada, la capitanejada per
bandes angleses com Specials o

Madness. Una década després
deis seüs primers passos, sembla
ciar que cap de les bandes nord-
americanes deis 90 pot aspirar a
un lloc de prestigi en la historia
tan rellevant com les de l'era de
Iwo-Tone.

Els set novaiorquesos han gra-
vat una pila de clássics menors
com Sooner or later i Morried girl
que personalitzen les seves actua-
cions, pero, ámb un so tirant a sa-
turat, un repertori de gags previ
sibles i una sensació.d'haver vis-
cút aquesta escena milers de ve-
gades, es van embrancar en un
xou on el pilot automátic va fun
cionar més del desitjable. The
Síackers no están en el millor ni
en el pitjor moment. La seva tre
bailada habilitat per surfejar en
tre reggae. rock steady, boogaloo,
soul i dub assegura una vetUada
animada, ecléctica i iMus.trada.
En cap cas, inoblidable. Xipolle-
gen en una onada que no ha aga-
fet l'altura esperada. O
MANDO CRUZ

Difícllment faran historia,
peró encara són capa9os
d'armar una testa grossa
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