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DANSA. 'Corps OO:00'

Mata el cos i balla

Bàrbara Raubert Nonell

La Porta presenta: Compagnie Greffe Corps 00:00. Coreografia i interpretació: Cindy Van Acker.
16 de gener. Sala Beckett. El cos a zero.

La belga Cindy Van Acker ha retrocedit al nivell més baix del significat corporal per tal de dominar-lo i fer
una abstracció que serveixi per a tots els cossos i tota la societat. Una ambició no gens humil que
requereix un treball extrem i meticulós i que -tot i que es planteja com a punt de partida per a una
ampliació de registres- ja és en si un espectacle extraordinari que fa que el mateix espectador
aprofundeixi en la fisicitat i els seus mecanismes d'expressió, per bé que no existeix ni una gota de
dramatisme en tota l'obra. Per això la cara hi juga un paper secundari, ja que no hi ha cap sensació ni
sentiment per mostrar (només les ganyotes que li produeixen les descàrregues dels electrodes a les
galtes). I, en canvi, sí que reconeixem expressions facials als omòplats quan fa cargolar la columna com
si es tractés d'un animal autònom estranyíssim.
Altres vegades dóna la sensació que és un cos mort movent-se... i com! Un esquelet superdotat que es
desarticula i esdevé objecte de la gravetat: la carn nua cau sense protecció i quan s'aixeca sembla un
castell d'ossos que es va enfilant amb compte de no tensar cap muscle. Perquè dels músculs ja se
n'ocupen els electrodes que té enganxats per tot arreu i que van emetent descàrregues i fent-los moure
a discreció i sense relació amb els ossos.
I aquesta diferenciació entre el que decideix fer i el que li fan al cos desprèn un aire d'incredulitat davant
d'uns moviments que flueixen amb concentració absoluta per part de la ballarina -i del públic- com un
exercici de meditació zen que ens abstrau de nosaltres mateixos i ens porta a un nivell de comprensió
superior.
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