
Seguim aplaudint un Grec esplèndit, amb la seva programació de
Dansa i Familiar
original
El Festival Grec, un dels més valents d’Europa, ja s’ha inaugurat. Ahir va obrir portes amb
l’estrena de l’espectacle A tocar!,  que la companyia Baró d’Evel i Cia ha creat expressament
per a l’ocasió. Després d’aquesta sessió, en homenatge al personal sanitari que ha lluitat a
primera fila contra el COVID, i de la segona representació aquest vespre, ja oberta a tots els
afortunats que hagin aconseguit entrades, engega un calendari potser menys atapeït que altres
anys però no menys interessant.
Avui dimecres, ha tingut lloc una presentació centrada en els espectacles en directe de dansa
i els familiars. S’han presentat cinc propostes: Inventions, de Mal Pelo; Rèquiem nocturn, de
Pere Faura; Orbital, de Farrés  Brothers i Cia; Geometria, de Roseland Musical i
IKIMILIKILIKLIK, de la Cia. Marie de Jongh.
Cesc Casadesus,  director del Festival, ha obert l’acte recordant la nit de l’estrena i ha descrit
el Festival com  “un esdeveniment essencial, fet de parfums diferents.” Ha seguit amb la
presentació de Orbital,  de Farrés Brothers i Cia, que s’havia d’estrenar a la Mostra
d’Igualada, però es va haver de suspendre. Ara, després d’aquests mesos d’aturada la
companyia s’ha trobat amb que  “inesperadament, parla del que està passant! Perquè tot
gira al voltant d‘una abraçada pendent de tres amics de la infància, dos nens i una nena
que fa anys que no es veuen. Ja de grans, els nois reben notícies de la nena: volia ser
astronauta i ha assolit el seu somni, els comunica que marxa cap a Mart, L’obra se situa
just abans del seu enlairament”, explica Jordi Palet, director de l’espectacle. Els intèrprets
són en Pep i en Jordi Farrés, i la nena l’interpreta la Judit  Farrés. Puntualitza, però, que  “es
diu Farrés, però no és germana dels Farrés, és una molt bona amiga amb qui hi ha un
bon feeling!” Els dos nois, li fan una entrevista a distància, abans d’enlairar-se.
La creació és de llarg recorregut. Va començar fa 15 mesos i la idea era parlar de la
comunicació amb algú que és a l’altra punta del món, quan l’abraçada no és possible. Hi ha
molta investigació a nivell audiovisual, molta tecnologia. “Hem intentat que malgrat la
tecnologia, la part emocional funcioni.” I efectivament,  “els nens i nenes ‘flipen’ i els grans
s’emocionen!”
Es podrà veure al Mercat de les Flors els dies 3 i 4 de juliol.
L’espectacle (enregistrat el 3 de juliol) s’emetrà en diferit per televisió el diumenge, 12 de
juliol, a les 19.00 h. (horari per confirmar)
———————————————-
Marta Almirall i Jordi Pont, de Roseland Musical, “probablement una de les companyies
més antigues de teatre i dansa familiar”, ha dit Casadesús, ens han presentat  Geometria,  un
espectacle per a públic a partir de 6 anys, programat els dies 8 i 9, a la Sala Ovidi Montllor, del
Mercat de les Flors.  És una proposta 50% dansa i 50%, tecnologia: “Portem dos espectacles
seguits parlant de tecnologia!”, remarquen. I ho fan perquè volen contactar, a la vegada,
“amb nens i nenes, joves, adults… és gairebé orgànic. Nosaltres sempre hem treballat la
plàstica d’una manera contundent, tot i que som una companyia de dansa,” expliquen.
Han escollit parlar de Geometria perquè “és clau en el treball coreogràfic. Els dibuixos són
la geometria de la dansa. Hem volgut posar en valor la imatge i les projeccions. “
L’espectacle té dues parts. La primera és un treball de imatge molt acurat i en moviment.
“Després, entrem en una ciutat geomètrica -a Bolívia n’hi ha una!” És una proposta
fascinant en què, a la primera part es pot participar amb una aplicació al mòbil. La segona ja
entra al mon 3D i part de l’espectacle s’ha de veure amb ulleres. Els ballarins es mouen en
aquest espai, endavant, enrere… Els personatges són un Cercle, un Triangle i un Quadrat, i
cadascú viu a casa seva, en aquesta ciutat. El Quadrat és rígid, el Cercle és més social i el
Triangle és variable i insospitat. Per a la producció han comptat amb la col·laboració
d’Onionlab, els amics perfectes mestres del  mapping i els audiovisuals interactius. Un

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Teatralnet

 Prensa Digital

 247

 898

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/07/2020

 España

 497 EUR (561 USD)

 180 EUR (203 USD) 

https://www.teatral.net/seguim-aplaudint-al-grec-amb-la-seva-programacio-de-dansa-i-familiar/

https://www.teatral.net/seguim-aplaudint-al-grec-amb-la-seva-programacio-de-dansa-i-familiar/


espectacle que farà que nenes i nens pensin que han entrat en un videojoc poètic i futurista,
envoltat de raigs làser, cuques de llums en moviment i fantasies en 3D.
“Es un espectacle tecnològic, però la gent d’avui ja hi està acostumada”, diuen. El públic
entra i es troba els ballarins a la platea, fets amb Leds. “Fem ballar al públic amb les imatges,
perquè, amb les ulleres, sembla que els tinguin a sobre… Hi ha una il·luminació a escena
molt especial, i figures geomètriques formades amb l’ajut de fum. També hi ha dansa
amb ombres… és molt poètic. Però ho tenim tot sincronitzat de manera que premem un
botó i tot funciona! Hem comptat amb molts col·laboradors.”
Arribats a aquest punt, Casadesús diu: ” I això que diuen que els espectacles infantils son
simples, senzills, gens sofisticats… I que porten poca feina!”
—————————————————-
I en ens en presenten una més fàcil de pronunciar que d’escriure: Ikilimikiliklik, de la
companyia basca  Marie de Jongh, en una coproducció amb el mateix festival. El títol és un
joc fonètic, una paraula que pertany a la poesia popular i que forma part de la lletra d’una
cançó del cantautor Mikel Laboa, que a la companyia basca li suggereix un encanteri propi de
bruixes. Expliquen que “ha estat un repte. Nosaltres sempre hem fet espectacles sense
tex, amb màscara… i ara ens hem llençat a la paraula amb una ballarina i una nena. La
nena no l’hem portat a Barcelona però ha treballat amb nosaltres en el procés. Ha estat
una experiència fantàstica!”
L’espectacle parla de les pors. Se centra en una dona que recorda que a la infància tenia
molta por, sobretot a les bruixes.  “Ho va explicant com un conte i veiem com es va
convertint en bruixa. Ho expliquen dos personatges, que en realitat n’és un de sol,
perquè són la nena i ella mateixa d’adulta. També hi participa l’Aranya, que és la
ballarina. Parlem de les pors dels grans i dels petits, i de les pors comunes. De la por a
fer-nos grans, una por que els nens tenen molt més forta del que pensem, i de la por a
la solitud dels grans.”
Ana, dela companyia, diu:  “És un cuentacuentos  però teatralitzat. L’expliqun dues
persones i l’Aranya, que fa de fil conductor i es la que narra plàsticament tota la peça.
Vull destacar que tenim una barcelonesa Rosa Soler, que ha creat un univers fantàstic
per al vestuari i per a aquesta plàstica.”
Ikilimikiliklik  es podrà veure els dies 21 i 22 de juliol a la sala Ovidi Montllor del Mercat de
les Flors.
—————————————————-
I passem a la Dansa per als més grans!
Després d’aquestes ofertes famiiars tan atractives, Casadesús ha donat la benvinguda a les
dues companyies de dansa que també presenten avui el seu espectacle. Una és la companyia
Mal Pelo, creada per  María Muñoz i Pep Ramis, que continuen manifestant la seva admiració
per Bach amb un altre espectacle:  Inventions. Buscant espai, han tingut la sort de poder
instal·lar-se al  Museu Marítim de Barcelona, el millor lloc per veure, escoltar i disfrutar de la
peça que tancarà la trilogia  Bach Project, que Mal Pelo està dedicant al compositor des del
2004.  Es podrà veure del 4 al 6 de juliol.
Eduard Teixidó ha assistit a la presentació en representació de la companyia. Explica que
“Teníem previst fer una cosa amb el Grec que no hem pogut fer… però que farem l’any
que ve! I ara disfrurarem del privilegi de fer Bach a les Drassanes amb una peça que
parla dels començaments, en plena època barroca. En traurem un molt bon partit!”,
promet. I continua: “Al principi estaven una mica horroritzats, però ara estem segurs que a
tothom li encantarà l’espai!“
Hi paticipen 14 intèrprets, entre dansa, músics… “ Mal Pelo es una cia que ve de lluny.
Comptem amb la Leo Castro, que ha treballat molt amb Mal pelo en ajudantia, i ara, a
més, treballa amb càmera. També hem recuperat Enric Fabrega, biòleg de Celrà. És un
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treball nou amb Bach amb qui portem ja treballant un llarg procés, des del 2004”,
continua Teixidó.
A Inventions  traspassen una mica les Variacions Goldberg.  “Té una continuïtat que
arribarà l’any que ve, que estrenarem en el marc del Mercat de les Flors.” Assegura que
“ha estat un procés apretat, pel temps que vivim. Hem anat improvisant, també… És un
procés més de recerca i investigació sobre la música de Bach.”
Explica que  “fa 15 dies que treballem, però la memòria és una ajuda per donar una base i
el confinament també ajuda a pensar. La Maria i el Pep construeixen dramatúrgies
sonores amb els ballarins.” I s’ha acomiadat agraint al Grec “el coratge d’arrancar i
permetre trobar-nos tots aquí.” A la tardor aniran al Temporada Alta i, més endavant, al
Mercat de les Flors.
———————————————-
I acabem amb  Pere Faura, que estrena espai nou i gent nova al seu espectacle Rèquiem
nocturn, amb 10 intèrprets de diferents edats i procedències i 4 musics en escena. Aquesta
peça és la producció gran del Mercat de les Flors, amb coproducció i producció executiva de
La Diürna i coproducció del Grec 2020.
A Rèquiem nocturn, Faura diu adéu a la dansa a través de l’univers artístic del director de
cinema i coreògraf Bob Fosse, gran expert en l’espectacle de la mort, per crear un gran
rèquiem festiu i ple de purpurina amb 10 intèrprets i dos músics en directe i la col·laboració
especial de Pere Arquillué.  “Escenes icòniques de Fosse seran reinterpretades per Faura
en un ritual per fer reflexionar sobre la impossibilitat de viure de la dansa, i també sobre
la bellesa de la mort“, diu Casadesús.
“Estavem feliçment assajant quan ens vam haver de confinar a casa.  Rèquiem és un
espectacle essencialment sobre la mort. Jo tenia ganes de parlar-ne des d’una
perspectiva tranquil.la, sexi, divertida… Però el covid ens ho va tirar tot enlaire, perquè si
pensàvem que viviem d’esquena a la mort i que cada cop feiem menys cas als nostres
difunts, de sobte, ens foten la mort a la tele en forma de número i això ens va trasbalsar.
Vam haver de canviar el to i la manera!”
L’espectacle, com es pot endevinar, ha viscut molts modificacions:  “Jo abans de la pandèmia,
volia penjar les sabatilles perquè aixecar un projecte és molt dur. He trigat 3 anys en
aixecar aquest projecte i no compensa ni en salut ni en diners. I vaig pensar: fes l’últim,
fes un Rèquiem! Llavors ve la pandèmia, i t’adones que molta gent no s’ha pogut
acomiadar dels seus familiars difunts. Nosaltres fem el Rèquiem  que és la cerimònia de
comiat. Hem reconduït l’espectacle, hem posat grades a tres bandes, hem ideat un
Rèquiem  en 3 parts: les 2 primeres es mantenen amb tota la coreografia i a la 3a part hi
ha un vestuari fantàstic. Tots ballen a gust i al voltant de Pere Arquillue, que fa un
monòleg final sobre la paraula. És una mena de Rèquiem  a la dansa, Rèquiem a tot el
que esta sotmès a la paraula i Rèquiem a uns temps que ja no tornarà a venir. Ara
cadascú ha de respirar el seu aire… “
Faura es va inspirar en la pel·lícula de Bob Fosse All that jazz: “Fem una audició, com la
de la pel·lícula, que és autèntica. Vam fer un càsting al Mercat de les Flors i vaig gravar
les frases dels ballarins. Ho projecto a l’espectacle i es una reproducció d’aquella
audició. L’audició és un ritual amb gent que és escollida i gent que marxa. L’espectacle
proposa comparar l’estructura del Rèquiem amb l’estructura del procés creatiu. Tota
funció té una defunció. El que fas ha arribat al final, que es la posada en escena.”
L’espectacle presenta un repartiment multigeneracional, multidisciplinari i multi pandemic amb
tantes coses…  “Per a mi és important que gent, de generacions diferents, més amunt que
avall, gent més propera a la mort que jo, s’expressi.” I el paradigma ha estat trobar la
Montse Colomer: “Encara flippo amb ella, i amb tot el que explica… És un monòleg molt
bonic, on parla de tota la gent que ha vist morir i ha acompanyar a morir. La música és
inèdita i espectacular. Transita fins al heavy metal. Tenia un desig de posar la meva
practica de coreògraf en una cosa que no fos fer coreografies que es vegin dues
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setmanes… Amb la pandemia va ser molt bestia, gent morint nosaltres ballant… L’obra
es va anar transformant en algo molt bonic: hi ha metges que salven cossos i nosaltres
salvem ànimes. Em vaig reenamorar del fet de ballar i la importància que té.”
I a partir d’ara:  “La idea és no fer només treball escènic, sinó també un treball fúnebre.
Estem en un projecte en què la dansa serà element de dol als acompanyaments
fúnebres. Estic convençut que qui hagués mort envoltat de dansa, haguéss molt més
dolçament.”
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""
""
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/5MXGrfx7UV8”
frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture”
allowfullscreen></iframe>
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