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Llum en una història fosca

Bàrbara Raubert Nonell

'Ölelés'. Cor. i int.: Jordi Cortés i Damián Muñoz. Barcelona, L'Espai de Dansa i Música de la
Generalitat, 3 de juny.

Una base literària espesseeix aquesta peça que, tot i sense haver llegit la novel·la de Sándor Márai
L'última trobada, deixa entreveure un passat que es va filtrant per les escletxes d'una persiana, de la
qual tant es podria dir que il·lumina com que enfosqueix, i és en aquestes dualitats de mirades que es
troba el destí d'Ölelés, que significa petons i matança.

Dins la penombra, llums diversos retallen densos volums en plans lluminosos de diferents intensitats. La
il·luminació és molt important en aquest espectacle de construcció global. Fins i tot el so pren matisos
de colors vibrants i, a estones, és el reflex mateix de l'escenografia.

La coreografia segueix la línia de contacte que Damián Muñoz porta temps investigant, però pren una
força especial amb aquesta nova parella, Jordi Cortés, que és tan diferent quant a presència. Els rols de
manipulador i pacient són intercanviats a estones, però la seguretat i exactitud de moviments de Cortés
fan que, encara que sigui manipulat, la seva actitud estigui per damunt de tot, mentre que la
transparència de Muñoz és tal que pot ensenyar el recorregut d'un glop de vi per les seves venes.

I és que la força d'aquests dos intèrprets és també delicadesa (per trobar solucions al cos del contricant
que fa de mur), enginy (per saber sorprendre l'espectador amb efectes d'ingravidesa) i astúcia (per
esquivar un cop rere l'altre el focus que podria esclafar-lo), i, així, aquest duel acaba sense perdedor.


	Llum en una història fosca
	
	Bàrbara Raubert Nonell



