
Spiritual Boyfriends
original
Les xarxes socials influeixen el nostre comportament fins al punt de fer-nos creure lliures
mentre lentament ens inculquen el que sentim i desitgem. És gairebé una estratègia perfecta
de domini i control on les persones ens trobem en una situació ambivalent en què som
generadors i consumidors simultanis. La Núria Guiu ja va endinsar-se en una recerca sobre el
fenomen dels “likes” i la pràctica del ioga en un solo que va presentar fa dos anys  que rep el
mateix títol i que ha mostrat a diferents països europeus. Ara, amb el solo Spiritual Boyfriends
presentat el passat 22 de juliol al CCCB dins el marc del Festival Grec (no sense cert patiment
per la situació), l’artista continua la seva recerca sobre com afecten els fenòmens relacionats
amb la pantalla corporalment a la societat contemporània.

‘Spiritual Boyfriends’, de Núria Guiu Sagarra. Foto: Alice Brazzit.

A més d’haver ballat en diferents companyies europees de renom i creat unes quantes peces
com a coreògrafa, Núria Guiu ha estudiat Antropologia, cosa que dona un punt extra de
consciència i meticulositat a les seves darreres creacions. L’artista investiga com la pràctica
del ioga ha sigut occidentalitzada convertint-se en una eina de domini pels nostres cossos
gràcies a l’era digital, imposant-nos certes normes i rols que ens constrenyen progressivament
i estan lluny de donar-nos l’estabilitat psicofísica que desitgem.
Spiritual Boyfriends  no és només una peça de dansa, funciona com un document
d’investigació antropològic però pensat per l’escena; per ser vist mentre travessem els diferents
espais narratius propis de les arts vives. Fent ioga, Guiu ens mostra a la perfecció les postures
típiques d’aquesta pràctica, també ens parla del seu significat, les posicions es van
transformant corporalment mentre es barregen amb expressions físiques de força pròpies d’un
gimnàs –com el puny– i assistim a com un cos va progressivament empoderant-se d’ell mateix,
o no? És realment un empoderament o és un miratge? Núria Guiu ho posa en dubte en el
moment en què la ironia irromp en l’espectacle, quan la coreògrafa introdueix un monòleg
autoficcional sobre com el benestar i la utilitat del ioga li ha canviat la vida (abans s’ha begut
una infusió i seguidament un Monster), i de com cada cop s’enganxava més a la pràctica
mentre lligava amb el professor (en sànscrit “ioga” significa “lligar”).
La corporalitat de la peça es complementa amb una gravació projectada on se’ns mostra tota
la recerca iconogràfica per l’espectacle, on es comprova com els cossos, les postures i
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pràctiques físiques i espirituals orientals i mil·lenàries viatgen mitjançant les pantalles, on es
transformen i s’occidentalitzen, fins que nosaltres “innocents” les incorporem de forma
automatitzada, a vegades sense donar gaire importància a un gest (el pallasso del McDonald’s
resa!) o al contrari, atorgant una espiritualitat superficial al fet de reproduir-lo.
Com mirem, com imaginem i com projectem allò que veiem en les nostres relacions ens
influencia molt a l’hora de construir el món que ens envolta. La jerarquització del sentit de la
vista actualment està dominat per l’atracció per les pantalles, és una arma de doble fil:
contemplem tot allò que desitgem, però és el fet de veure, la imatge, suficient? Adorem les
imatges, més aviat les venerem, i de fet ha sigut així des de l’inici dels temps, però quin
significat espiritual comporten les imatges contemporànies amb què ens bombardegen
constantment? Una persona observa una icona d’Andrei Rubliov; una altra segueix una classe
de ioga per Youtube amb una professora de cos perfecte: les dues estan igual d’absortes.
Quina tornarà a casa amb l’ànima reconfortada?

Podeu consultar tota la programació del Grec en aquest enllaç.
Articles com aquest són possibles gràcies a la vostra ajuda, que permet que Núvol continuï
endavant i ofereixi continguts de qualitat. Si voleu contribuir a l’existència del diari digital de
cultura en català, podeu subscriure-us aquí  i ajudar-nos a superar la inestabilitat que genera
l’actual crisi del coronavirus.

Fes-te subscriptor de Núvol
Suma't al digital de cultura i gaudeix d'un munt d'avantatges
Subscriu-t'hi ara!

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Núvol

 Prensa Digital

 3860

 12 546

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/07/2020

 España

 907 EUR (1,060 USD)

 376 EUR (439 USD) 

https://www.nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/spiritual-boyfriends-114576

https://www.barcelona.cat/grec/
https://www.nuvol.com/subscripcions
https://www.nuvol.com/subscripcions

	Fes-te subscriptor de Núvol

