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Voetvolk a Barcelona
nuvol.com/teatre-i-dansa/dansa/voetvolk-a-barcelona-180807

Dansa

Aquest cap de setmana, la companyia belga crada per Lisbeth Gruwez i Maarten Van

Cauwenberghe presenten dues de les seves produccions al Mercat de les Flors.

Laura Lázaro Prat
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21/05/2021

La ballarina i coreògrafa Lisbeth Gruwez i el músic i compositor Maarten van

Cauwenberghe van fundar el 2007 la companyia belga Voetvolk (en neerlandès

«infanteria») amb l’objectiu de fer accessible la dansa per a tothom –cosa que no significa

simplificar-la- i que aquesta pugui ser interpretada de maneres diferents. Ambdós artistes

es van conèixer a un laboratori de creació de Jan Fabre i des de llavors ja han creat onze

produccions junts.

‘The Sea Within’, de la companyia Voetvolk. © Danny Willems
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Els dies 22 i 23 de maig, a la Sala Pina Bausch del Mercat de les Flors, podrem gaudir de

l’obra It’s going to get worse and worse and worse, my friend, una de les creacions més

importants de la companyia Voetvolk, ja que és la que els va catapultar a la fama. La peça,

estrenada el 2012, és la primera part del tríptic de Lisbeth Gruwez sobre el cos extàtic, que

es completa amb les obres AH/HA (2014) i We’re pretty fuckin’ far from okay (2016).

It’s going to get worse and worse and worse, my friend es basa en el discurs

com a arma de poder; en com l’èxtasi discursiu d’una arenga pública o una proclama

incendiaria afecta a l’expressió corporal de l’orador i de la societat que se l’escolta. Sobre

la idea que el simple poder de les paraules pot desencadenar revolucions i guerres,

Lisbeth Gruwez balla aquesta transformació individual i col·lectiva aprofitant fragments

d’un sermó de l’ultraconservador evangelista Jimmy Swaggart. A mesura que la seva

prèdica avança, la peça es va tornant cada cop més violenta, passant del discurs amable i

conciliador del principi a una desesperació violenta descarnada.

Watch Video At: https://youtu.be/hxbGQISOvo0

Paral·lelament a aquesta peça, els dies 21 i 22 de maig, el Mercat de les Flors també

programarà a la Sala Maria Aurèlia Capmany la creació més recent de la companyia: The

Sea Within; una peça on, per primera vegada, Gruwez no ballarà les seves pròpies

coreografies, sinó que ho faran deu ballarines seleccionades expressament per a l’ocasió.

Com de costum, Maarten Van Cauwenberghe s’ha encarregat de la partitura de la peça,

composta amb la col·laboració d’Elko Blijweert i Bjorn Eriksson.

La nova proposta de Voetvolk no té, però, una coreografia fixa, sinó que és una creació on

les ballarines es deixen endur pel que senten. Gruwez explica que l’obra parteix d’una

reflexió sobre el moviment de l’aigua, què significa moure’s com l’aigua i ser com l’aigua:

“la idea principal és la de l’individu com a motor, es tracta d’expressar una expressió

individual alhora que formes part d’un grup.”

https://mercatflors.cat/espectacle/its-going-to-get-worse-and-worse-and-worse-my-friend/
https://youtu.be/hxbGQISOvo0
https://mercatflors.cat/espectacle/the-sea-within/
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Per a més informació sobre ambdues obres podeu consultar la web del Mercat de les

Flors.

Watch Video At: https://youtu.be/muCLkZTXbug
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