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El Mercat de les Flors obre
les portes al hip-hop acrobàtic

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

V
uit ballarins de hip-hop, bre-
gats en l’asfalt, i una rampa
per la qual llisquen tres vir-
tuosos acròbates (dos sobre

patins i l’altre en bicicleta). Amb
aquests elements Blanca Li va crear
el 1999, per al festival francès Sures-
nes Cité Danse, Macadam Macadam,
un espectacle musical que combina
diferents disciplines de dansa urba-
na i cultura de carrer. El xou, que va
catapultar la coreògrafa i ballarina
andalusa, de gran prestigi a França,
va tornar als escenaris actualitzat el
2006 i arriba avui al Mercat de les
Flors després de més de 200 repre-
sentacions arreu del món. La sala de
Montjuïc el programa del 21 al 23 i
del 26 al 29 de desembre (els diu-
menges i el dia 26 a les set del ves-
pre, i la resta, a les nou del vespre).

«Quan vaig concebre Macadam
Macadam va resultar ser una peça
pionera perquè treia el hip-hop del
seu context per teatralitzar-lo i crear
un musical amb molta energia, amb
alguna referència a les comèdies a
l’estil de West side story. És una festa
de carrer», va explicar ahir Blanca Li
en la presentació del xou, que com-
bina els ritmes del hip-hop amb el
groove del jazz i el funk i els tambors
africans. A l’artista, que té tres espec-
tacles de gira (Corazón loco i Poeta en
Nueva York, a part d’aquest), li agra-
da recuperar les seves velles coreo-
grafies i renovar-les per als nous
públics. «La dansa, al contrari del ci-
ne, és un art efímer i a mi m’agrada
de tant en tant tornar a veure els
meus treballs», justifica Li.

LLIBERTAT CREATIVA / Macadam Maca-
dam no pretén ser, matisa la ballari-
na granadina, una «lliçó de hip-
hop», i fins i tot hi ha alguns puris-
tes del gènere, que són «superestric-
tes», que li han girat l’esquena. «El
hip-hop és una dansa molt competi-
tiva i la meva intenció ha sigut evi-
tar les figures tècniques i deixar als
ballarins [francesos de diferents
orígens] llibertat perquè exhibeixin
la seva personalitat.

L’espectacle està concebut, subrat-
lla Li, per al públic familiar. «Vénen
a veure’l des de nens de 2 o 3 anys
fins a avis. I tothom en disfruta. Els
nens tenen una increïble atracció
pel hip-hop i les acrobàcies, i imiten
els moviments llançant-se per terra.
Els diverteix molt. A més a més, no
cal tapar-los la boca si criden com
quan van a uns altres espectacles. ¡A

França es munten uns saraus...!».
Li, que va descobrir el hip-hop du-

rant la seva estada al Harlem llatí
durant els anys 80, considera que
aquesta disciplina «ja ha deixat de
ser un art del carrer», especialment
en països com França, on s’impar-
teix en escoles de dansa i en gimna-
sos, i s’ha integrat en tota mena d’es-
pectacles, fins i tot d’òpera.

PORTA D’ENTRADA / Al seu parer,
aquest ball serveix als joves de «por-
ta d’entrada al món de la dansa».
«S’identifiquen més amb les gorres i
el look masculí dels hip-hopers que
amb un ballarí amb malles –expli-
ca–. Però després molts dels que
s’inicien a l’asfalt salten cap a altres
disciplines com la dansa contem-
porània o el circ. Se n’ha d’incenti-
var més la pràctica en aquest país,
defensar-lo». Segons la creadora, a
Espanya hi ha molt bons ballarins
de break dance, com els Barcelona
Adictos, coneguts internacional-

ment, però no existeix el nivell d’ac-
ceptació cultural i social de què gau-
deixen en altres llocs.

A més de la seva faceta com a co-
reògrafa i ballarina, Blanca Li, ger-
mana de la realitzadora Chus Gu-
tiérrez, fa més d’una dècada que
està darrere de les càmeres, com a
directora i coreògrafa de vídeos,
curts i pel.lícules. Ahir a la nit, als ci-
nes Renoir Floridablanca, com a
complement a la representació de
Macadam Macadam, es va presentar
el seu llargmetratge Le Défin, inspi-
rat en aquest xou, que va encapçalar
durant mesos la cartellera francesa.
«A Espanya els exhibidors la van re-
butjar perquè deien que aquí el hip-
hop no ven. És una comèdia musi-
cal, a l’estil de les comèdies de cla-
qué de Gene Kelly o de jazz, però
amb el hip-hop com a fil argumen-
tal. A França va ser un èxit i ha que-
dat com una cinta de culte sobre
aquest moviment que causa furor
entre els joves».H

La coreògrafa Blanca Li uneix dansa urbana i
salts amb patins i bici a ‘Macadam Macadam’

«És una festa de carrer», afirma la creadora i
ballarina andalusa d’aquest espectacle pioner

APOSTA DE LA SALA DE MONTJUÏC PER LES NOVES DISCIPLINES ARTÍSTIQUES

33 Un moment de l’espectacle Macadam Macadam, interpretat per 10 ballarins i acròbates francesos.

De Las Xoxonees a Nova York i París
LA CARRERA

33 Coreògrafa, ballarina, actriu i
directora de dansa i cine, Blanca
Li (va adoptar el cognom d’un
nòvio d’origen asiàtic) va fer els
seus primers passos artístics en
la selecció espanyola de gimnàsti-
ca rítmica i es va formar a
Nova York amb Mar-
tha Graham. Du-
rant els anys de
la movida madri-
leña va formar
amb la seva germa-
na, Chus Gutiérrez, el
grup de flamenc-rap Las
Xoxonees («teníem una
cançó molt semblant a
l’Aserejé», assegura). El
2001 i el 2002, la coreò-
grafa (a la foto) va diri-
gir el ballet de la Ko-

mischer Oper de Berlín, i el 2006
va ser nomenada directora del
Centre Andalús de Dansa. A més
té la seva pròpia companyia, crea-
da el 1998 a París. Entre els seus

espectacles hi figuren
Nana et Lila, Stress, Sa-
lomé, Shéhérazade
(creat per al Ballet de

l’Òpera de París), Bor-
derline, Corazón lo-
co i Poeta en Nue-
va York, muntatge
a m b l a c a n t a n t
Carmen Linares i el
ballarí Andrés Ma-

r í n , a m é s a m é s
d’altres 30 ballarins i
músics, en el qual fon
hip-hop, f lamenc i
jazz.




