
El Mercat de les Flors va del zero a linfinit
original
Humanhood  és la companyia de dansa que formen la catalana Júlia Robert  i l’anglès Rudi
Cole. El seu projecte té dues potes fonamentals, la mística oriental i l’astrofísica: “la física
busca les respostes enfora, i la mística les busca endins; el cos és on conflueixen aquestes
dues visions”, explica Robert. Aquest any els veurem sovint per Barcelona, perquè són una de
les companyies associades del Mercat de les Flors aquesta temporada. Els dies 28 i 29 de
gener tornen a programar Zero, un espectacle que roda des de 2016, i del 21 al 24 d’abril
estrenen ∞[Infinit].

‘Zero’ de Humanhood. Foto: Humanhood

Júlia Robert i Rudi Cole consideren que “l’escenari és el temple del segle XXI i tenim la
missió d’emprar l’energia de molts cors i ments que conflueixen per tal que puguin deixar
enrere la seva manera de pensar convencional i, seduïts per la magnificència de l’experiència
artística, sorgeixin nous mons en la seva imaginació”. Tenen una visió de la creació
col·laborativa i constant: no creuen en un resultat final, sinó que el mantenen el projecte
inconclós i en constant transformació. És per aquest motiu que el Zero  que es pot veure
aquest 28 i 29 de gener ja no té res a veure amb el que van estrenar al Mercat de les Flors ja
fa uns quants anys. Es tracta de la primera peça de llarga durada del duet, que va requerir
dos anys de creació. Durant el procés, Humanhood van implicar els col·laboradors perquè
llums o vestuari evolucionessin alhora que la coreografia i la feina de tots s’anés
retroalimentant. També van formar part del procés les converses amb el professor  William
Chaplin  i el poeta i Doctor en termodinàmiques David Jou, que van ajudar a inspirar les
coreografies amb nocions de la física, com el comportament estructural dels àtoms o la matèria
fosca.
La idea darrere de Zero és submergir l’audiència en una experiència sensorial completa. Per
això els moviments dels cossos del duet se centren en conceptes inspirats en la mística
oriental i el tai-txi: “les peces tenen entitat energètica, i cal obrir-se per saber què tenen a fer a
través seu; Zero és una investigació sobre com podem connectar a través de l’espai i la
respiració sense gairebé tocar-nos”, expliquen. El públic forma part d’aquest viatge energètic
de diferents maneres: els moviments sempre busquen la fluidesa, les olors són importants
durant tota l’obra, l’entrada de l’audiència al teatre es fa a través de la part posterior entrant
directament a l’escenari durant els primers 10 minuts de peça, i també viu un blackout  de set
minuts on la partitura del so prenen el protagonisme a la dansa.
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‘Infinit’ de Humanhood. Foto: Humanhood

Amb aquesta recerca constant, Humanhood han fet el camí de zero a l’infinit. ∞[Infinit], la nova
creació de la companyia, ja no és un duet, sinó una producció de la companyia on participen
vuit persones (8, per la seva semblança amb el símbol de l’infinit), guiades sobre l’escenari per
en Rudi i fora de l’escenari per la Júlia. Es tracta de la primera peça de la companyia que
combina el moviment coreogràfic amb pràctiques xamàniques i també augmenta la seva
voluntat d’influir en el públic. En aquesta peça de dansa-teatre-meditació, la companyia guia el
públic a través del moviment, però també a través de les paraules amb la intenció que
l’escenari i l’interior de cadascú es fonguin. “És la segona peça de la temporada que implica
meditació guiada, deu voler dir que n’anem necessitats”, afirma Àngels Margarit, directora del
Mercat de les Flors, “la vida ara és ràpida i per això valorem la insistència de Humanhood en
cuidar el treball, en la transcendència i la immersió mística”. ∞[Infinit]  es podrà veure del 21 al
24 d’abril al Mercat de les Flors.
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