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DANSA

Las Malqueridas

De què vas, aquesta nit?

Bàrbara Raubert Nonell

'ADN/DNI'. Cia. Las Malqueridas. Equip de creació: África Navarro, Ana Rovira, David Espinosa,
Erica Olovarria, Fátima Álvarez, Ilia Mayer, Jorge Albuerne, Lipi Hernández, Martí Sales, Roger la
Puente, Vera Bilbija, Víctor Zambrana. Barcelona, Mercat de les Flors, 26 de febrer.

Amb ADN/DNI la trajectòria de Malqueridas serpenteja per un nou paisatge lunar d'improvisació
escènica, on els ballarins, el DJ i el videoartista elaboren un espectacle nou cada dia: únic, per tant.
Però aquesta unicitat no és en si una garantia de qualitat, ja que la resolució de l'espectacle depèn de
massa factors. Tanmateix, aquest joc de probabilitats infinites té un clar fil conductor que és la recerca
de la individualitat dins de la col·lectivitat, i és en aquest sentit que els elements de vestuari prenen un
paper important com a clau d'accés a un rol determinat, ja que a cada canvi d'indumentària també
s'esdevé un gir en la interpretació del ballarí.
I és evident que hi ha una percepció atenta de l'entorn per part de tots els que estan en escena, que en
moments determinats els duu fins a la homogeneïtat total del grup: corrent en cercle al mateix ritme i
fent sentir a l'espectador el batec d'un cor enorme. Però, després, cada cor té el seu propi ritme, i cada
individu una presència individual i, en aquest cas, Víctor Zambrana i David Espinosa són els qui millor
saben aprofitar la llibertat d'improvisació fins i tot amb pinzellades d'humor que trenquen el deambular
sense fi de l'espectacle.
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