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Sergi Pàmies

Ara, aquí
i res

La setmana passada vaig tenir el
privilegi d’assistir al concert
de Mishima. Gran Teatre del
Liceu, entrades exhaurides i, a

l’escenari, un desplegament vibrant de
talent al servei de vint anys d’història
d’un grup (una banda, perdó) que ha sa-
but crear un públic fidel i generós en
què s’endevinen moltes històries
d’amor (i desamor) i un esperit transge-
neracional que inclou tant els que tenen
vint anys avui comels que en fa vint que
en tenen vint. David Carabén va evitar
circumloquis innecessaris, va recordar
les víctimes de la sentència i va recupe-
rar la idea del despreniment, quan la
cançó que et pertany en el moment de
crear-la supera els límits de la intimitat
i s’independitza a través de les interpre-
tacions que en fan els que l’escolten i la
transformen.
En comptes depatir por escènica,Mi-

shima es va deixar seduir per l’atracció
escènica. Tots elsmúsics es van adaptar
generosament a la grandiositat del tea-
tre, sabent que això alteraria una mica
els seus protocols habituals però que, a
canvi, oferirien un altíssim nivell sonor
i d’eficàcia en la il·luminació. El Liceu
no està pensat perquè els espectadors
s’aixequin, ballin, cantin i participin en
una orgia compulsiva de mòbils ence-
sos. Els codis dels concerts deMishima,
en canvi, sí que admeten aquests entusi-
asmes, i el públic es va deixar portar per

la comunicació amb el grup (perdó, la
banda) i no es va permetre que l’intimi-
dés el marc incomparable. Era impres-
sionant veure com el teatre ballava. Jo,
però, no em vaig aixecar de la butaca,
perquè no ballo mai (ni tan sols sobre
les tombes de la gent que detesto) i per-
què em sembla el més respectuós pels
artistes i els espectadors asseguts darre-
re meu. Al final, Mishima va evitar la
temptació dels bisos a granel posant
una cançó dels Bee Gees i tots vam tor-
nar cap a casa (o no) amb la sensació,
pletòrica i feliç, d’haver assistit a un
gran concert.
Anècdota: l’endemà, un conegut se

m’acosta i, amb un to de retret pretesa-
ment simpàtic (tipus Louis de Funès),
em diu: “Ja he vist que no et vas aixecar
per ballar ahir al Liceu!”.M’explica que
ho ha llegit a les xarxes socials, on algú
ha explicat que no m’havia mogut de la
butaca. No és la primera vegada que en-
sopego amb l’existència de delators
anònims que aprofiten qualsevol cir-
cumstància privada permanifestar pre-
judicis o ignoràncies. La novetat, fasci-
nant, és que no sabia que no aixecar-se
per ballar al Liceu també està mal vist
per aquests comissaris. Quan fa dècades
es parlava del Gran Germà com d’una
amenaça futurista, sempre m’imagina-
va una estructura de poder centralitza-
da, uniformada, repressora, un híbrid
totalitari entre Hitler i Stalin. Mai no
m’hauria imaginat que aquest esperit
també s’estendria a la mesquinesa dels
que troben en la delació, la calumnia i la
ignorància anònima una forma, guai i
patriòtica, d’inquisició de proximitat.

El públic es va deixar
portar per l’entusiasme
i la comunicació amb
el grup (perdó, la banda)

Olga Pericet manté viva la flamenca barcelonina en ‘Un cuerpo infinito’, un viatge
d’autoconeixement espiritual i físic que es veu aquest cap de setmana alMercat

InvocarCarmenAmaya

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Quan l’any passat Olga Pericet
(Còrdova,1975)varebreelpre-
miNacionaldeDansaenlamo-
dalitat d’interpretació, no va
dubtar a destinar els 30.000

euros al projecte següent: una investiga-
ció sobre Carmen Amaya, astre del fla-
menc i “matèria fosca d’un univers d’as-
tres”, com la defineix la coreògrafa i bai-
laora andalusa. Pericet, una altra
renovadora del flamenc, volia abordar la
figura d’Amayamés enllà delmite i de la
memòriaquese’n té, acostant-sea laper-
sona humana, amb la seva fragilitat i el
seudolor.Uncuerpoinfinito,queesvaes-
trenaralsTeatrosdelCanaldeMadridal
maig, és un viatge d’autoconeixement
espiritual i físic a través de la llegendària
artista. Aquest cap de setmana arriba
alMercat de les Flors –d’avui a diumen-
ge–, la casa que ha tingut Pericet en resi-
dència.
“Voliaquepoguéssimexplorarunmón

fosc, un univers amb les petites estrelles
que circulaven entorn d’aquesta figura”,
assegura. “Volia veure en el meu cos el
seupoderfísic ihumà.Ipucdirqueaque-
lla fragilitat dedolor seva ja la sento.Pas-
so permoments físics en què la seva pul-
sació emporta aun lloc onnopuc estar, i
el silenci emcongela. És en aquestamort
onhiha la senzillesade l’espectacle”.
Amant d’“aquesta llibertat en què sor-

geixen coses noves”, Pericet –a qui es va
veure amb Pisadas alMercat el 2017– va
passar dos anys seguint el rastre de Car-
menAmaya i impregnant-se de les seves
arrels. Va anar a Girona o a Begur –“Em
va encantar”–, va parlar amb gent que la
vaconèixer.Iambl’alumnatquehihaper
totelmón,desdel’InstitutdelTeatrefins
a llocsdeFrança...Desprésesvaenvoltar
de coreògrafs –Marco Flores, Rafael Es-
tévez i Valeriano Paños– a qui va convi-
dar a crear a partir d’una vibració,
d’aquestbuit,d’aquestdesenfocamentde
la figura de Carmen Amaya. I especial-
mentesvaenvoltard’unpensador,eldra-
maturgRobertoFratini,quelavaajudara
revelarunaCarmenAmaya“infralleu”.
Després d’un període de forts home-

natgesalagitanaquevanéixerfaunsegle
al desaparegut Somorrostro barceloní,
l’interèsdeFratini i Pericet noerapel re-
vival. “No ens interessava la Carmen
Amaya monumental i documental, sinó
ladelsforatsnegresibuitsenlamemòria.
Per això l’espectacle recorre a la dis-
tància abissal, per crear així una proxi-
mitat paradoxal”, apunta el dramaturg,
dissenyadordelpaisatgeconceptualdela
peça. “No és un espectacle biogràfic
ni una altra postal mediàtica d’un mite,
sinó un viatge per diferents cels o plane-
tes,perdiferents textures i estatsd’ànim.

I el que descriu no és un acostar-se a la
persona,sinóunallunyar-se’ncadavega-
damés.Permantenir-lavivacalsalvarels
espaisd’ambigüitat i ambivalència”.
En una segona fase creativa va entrar

en acció Carlota Ferrer, que es va en-
carregar de la direcció d’escena amb el
seu llenguatge plàstic: un lloc fosc, buit,
onesvanbuscantdiferentspartsdel’uni-
vers i on es projecten imatges en una
pantalla circular. I hi ha la lluna, símbol

de la feminitat. Envoltada de quatremú-
sics –guitarra, cante, percussió, però
també amb trompetista que evoca la
moderna empremta jazzy d’Amaya dels
seus anys a Nova York–, Pericet afegeix
en escena dues actrius (que són dos cos-
sos), a part d’un quartet de veus líriques.
Líriques?
“Sí, per a una investigació real dels pa-

los, posats en una altra disciplina”, diu la
creadora. “Jo sempre jugo amb la tradi-
ció i l’avantguardadel flamenc.No socni
provocadora ni trencadora del tot, no
surto de la poètica flamenca. O sigui que
es pot llegir una cosamolt lleu i contem-
porània, però també hi ha estones de fla-
menc jondo, amb un punt kitsch en un
moment donat”, afegeix la coreògrafa i
únicaballarinad’Uncuerpo infinito.
“Des d’un principi teníem clar –afe-

geix Fratini– que volíem molta gent en
escena, a tall de sessió d’espiritisme per
invocar fantasmes. Una tropa una mica
desordenada que busca coses que potser
estan irremeiablementperdudes”.
IquèenvaaprendrePericet, d’Amaya,

en aquest procés? “Que era una persona
mésobertaqueelqueelclixéhaestablert,
imoltculta:noséperquèlapintencomsi
no sabés llegir. Ella ho tenia tot però no
tenia res, i n’era conscient. Va arribar a
coses que són d’admirar. Un d’aquests
genis que venen i se’n van sabent que la
sevatascaeraaquesta:donarenergiaiart.
Aixòhovasaberdesdelprincipi”.c

PACO VILALTA

Pericets’acompanya,amés,d’unquartetvocal líricperferuna investigaciódelspalosdel flamencdesd’unaaltradisciplina

“Voliaveureenelmeucos
elseupoderfísic ihumà, i
pucdirqueaquestafragilitat
dedolorsevaja lasento”

LLEGIU L’ENTREVISTA AMB

PIOTR BECZALA A

“Soc un
fórmula 1, a la
vegada el cotxe
i el corredor”

www.lavanguardia.com/cultura

Piotr Beczala
El tenor actua avui a
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