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Ramis i Muñoz rebutgen
aquesta necessitat d’ama-
gar les morts dels animals
als escorxadors. No es vol
veure sang, tot i que és evi-
dent que l’alimentació de
la majoria dels mortals im-
plica l’extermini de gran-
ges. Potser és perquè Ma-
ría Muñoz ve de pagès. O
no. La vinculació a la terra
s’ha reforçat ara amb
l’aposta a l’espai L’Ani-
mal a l’Esquena, una anti-
ga masia on ara viuen i tre-
ballen. Gràcies al suport
del consistori en ple van
poder reformar el mas des-
prés de diversos intents fa-
llits, i després d’haver-la
intentat convertir en una
cort de porcs. Viuen i tre-
ballen fora de Barcelona, i
han constatat que és possi-
ble. De cada deu funcions,
vuit les fan a l’estranger.
No ser a Barcelona no im-
plica disposar de menys
funcions a Catalunya.
Aquest conflicte històric
rau en la dificultat de crear
un circuit per a les compa-
nyies de dansa al territori.
Treballar fora obliga, això
sí, a multiplicar les espe-
cialitats. La setmana pas-
sada, un pagès els ajudava
amb el tractor a moure un
camió amb els decorats
que havia quedat encallat
enmig del fang.

I és que Mal Pelo con-
templa la seva creació a
partir d’una trama de com-
plicitats. Són molts els ba-
llarins que hi han treballat
des de fa molts anys. Al-
gun, com ara Jordi Casa-
novas, ha mantingut Mal
Pelo com a referència, tot i
haver col·laborat amb una

quinzena de companyies
de dansa. Ara, gràcies al
programa Swiming horses,
se li ha donat l’oportunitat
de fer-se un solo per a ell
mateix. Jukebox es va re-
presentar divendres i dis-
sabte. També és nova
Amadou (prevista per di-
jous i divendres vinents),
una altra ballarina habitual
de Mal Pelo, Leo Castro,
que debuta com a coreò-
grafa. I és que dels vuit
muntatges que es repre-

senten al Mercat fins al 26
d’abril, sis són peces anti-
gues i les altres dues, estre-
nes. De les reposicions, la
més antiga és la del 2002
Atrás los ojos. No han po-
gut tirar més enrere perquè
han desaparegut els deco-
rats. Tot i així, s’han sor-
près de com el cos ha re-
memorat amb facilitat els
compassos de peces que
feia anys que no revisita-
ven. Han descobert que,
sense adonar-se’n, repe-

teixen solucions en diver-
sos muntatges. Aquesta
mirada els ha servit per ser
crítics d’ells mateixos.

Activitats paral·leles
A l’Espai Mallorca, Pep
Ramis presenta una expo-
sició en què alterna el lla-
pis amb la pintura. El seu
dibuix ressegueix el traç
un cop i un altre. Com una
mena de prova d’assaig i
error. Fins que la figura
disposa d’un volum, d’una

memòria que la fa imper-
fecta i emotiva. També es
pot veure una exposició de
fotografies de Jordi Bover
a la primera planta del
Mercat, i una instal·lació
de vídeos (seleccionat per
Núria Font) al mateix ves-
tíbul. Arts Santa Mònica
acull, fins al 7 de juny, una
instal·lació suggeridora.
Variacions d’aquests tre-
balls (tant coreogràfics
com plàstics) es portaran a
Girona, Celrà i Cadis.

Dues dècades de bestiaris coreogràfics
Mal Pelo celebra el vintè aniversari diversificant les seves propostes artístiques i defugint la nostàlgia

● Vint anys teixint complicitats. María
Muñoz i Pep Ramis van crear el grup de
creadors Mal Pelo (discrepen del concep-
te de companyia de dansa). Des de fa una

● Amb motiu dels deu
anys d’història, Mal Pelo
va editar un llibre catàleg
titulat L’animal a l’esque-
na, en què feia un repàs del
seu treball i ja projectava
el nou centre de creació a
Celrà. Ara, amb el suport
de Toni Cots a la direcció,
consideren que l’espai co-
mença a funcionar a ple
rendiment. Tant, que a ve-
gades ells mateixos no te-
nen espai per assajar les
seves produccions i han de
trobar la complicitat de
l’escola municipal de dan-
sa veïna. Ara, la mirada
cap a vint anys enrere es fa
sense nostàlgia, segons
afirma Ramis. És una revi-
sió que els ha ajudat a
prendre consciència de la
seva evolució i de plante-
jar-se què volen ser quan
siguin grans. Mentre Ma-
ría Muñoz aspira a conti-
nuar alternant la direcció
amb la interpretació uns
quants anys, Ramis no
amaga l’interès per apro-
fundir també en les arts
plàstiques. Mal Pelo, evi-
dentment, no abandona la
dansa, ni tampoc, com a
mínim en la pròxima pro-
ducció, la complicitat amb
Berger. La setmana passa-
da Muñoz insinuava que
potser treballarien en una
peça més fragmentària, fu-
gint de la darrera dramatit-
zació He visto caballos, al
Lliure, ara fa uns mesos.
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Un instant de Testimoni de llops (2006), de Mal Pelo, estrenat a Temporada Alta i que va fer temporada al TNC. / JORDI BOVER

dècada van arrencar un projecte paral·lel
en un mas de Celrà, L’Animal a l’Esque-
na, que supera el treball de Mal Pelo i que
tot just ara consideren que està en plena
potencialitat. Fa uns dies, el director del

Mercat de les Flors, Francesc Casadesús,
els preguntava per la dèria amb els ani-
mals. Són moltes les coreografies que hi
fan referència (Testimoni de llops, He vis-
to caballos...). Pep Ramis reconeix que

l’aproximació a una mena de bestiari co-
reogràfic (que també explora en la pintu-
ra) ajuda a plantejar la contradicció d’una
humanitat sofisticada que no pot despren-
dre’s de les pulsions dels animals.

Revisió i canvi
de rumb també
en aquest
aniversari

● Una de les obsessions de Mal
Pelo és deixar material per con-
sultar. Davant les evidents
mancances editorials i acadè-
miques de fer un repàs del tre-
ball creatiu dels coreògrafs ca-
talans i estatals, ells mateixos
intenten substituir aquest buit
insistint en catàlegs, vídeos i
exposicions. Aquesta inquietud
que s’oblidin trajectòries cab-
dals de ballarins tan variats com
Carmen Amaya i Cesc Gelabert
que intranquil·litza María Mu-
ñoz, també és un dels cavalls de
batalla del Mercat de les Flors,
que, des de bon començament

del projecte del Centre de les
Arts del Moviment demana un
espai per a l’estudi i la publica-
ció del que ha de ser la memòria
d’aquesta disciplina a Catalu-
nya. De fet, la retrospectiva de
Mal Pelo respon a aquest desig
de recuperar, com també ho va
ser la revisió de la producció de
Mozartnu, l’any passat.

La doctoranda en teoria i cul-
tura contemporània de la Uni-
versitat de Girona i col·labora-
dora d’El Punt, Imma Prieto, ha
escrit una tesina en què fa una
mirada microscòpica a la tra-
jectòria de Mal Pelo. Aproxi-

mació a la teoria de la dansa
contemporània a través de la
companyia Mal Pelo es divi-
deix en tres capítols. Inicial-
ment, constata que algunes re-
flexions que aborden filòsofs
de l’àmbit polític tenen respos-
ta en el treball dels coreògrafs.
Es comprova que, sense preten-
dre-ho, les companyies de dan-
sa en general es preocupen pels
mateixos temes que els intel-
lectuals de taula. Prieto conti-
nua el treball fent un estudi ex-
haustiu de la trajectòria de Mal
Pelo. El llibre catàleg Animal a
l’esquena és un material catàr-

tic des d’on es desenvoluparà el
projecte de centre de creació on
es facilitin les residències de
companyies (un favor de què
van gaudir ells en els primers
anys).

Dansa teatral catalana
La crítica també analitza cada
espectacle i s’interessa pels tex-
tos que s’hi van desgranant.
Aquest element, que cada cop
anirà guanyant més pes (sobre-
tot a partir de la col·laboració
amb John Berger), passa d’insi-
nuar una font sonora (explicava
Pep Ramis fa uns dies tot reci-

tant un vers tradicional illenc) a
donar cos dramatúrgic a les co-
reografies. Per Prieto, el gust
per la faula, els textos imagina-
tius, és una marca del grup que
s’ha anat diluint darrerament,
tot i que es manté latent. El text,
com els objectes, juga a partir
«d’una memòria pròpia». De
fet, segons apunta l’autora de la
tesina, en tota la dansa catalana
hi ha molta influència teatral.
El treball acaba fent un estudi
sobre elements clau de Mal Pe-
lo (text, audiovisual, referència
als animal) i els relaciona amb
altres companyies de dansa.
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