
27/09/19El Punt Avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 29.404 Ejemplares
Difusión: 21.338 Ejemplares

Página: 31
Sección: CULTURA    Valor: 3.830,27 €    Área (cm2): 405,1    Ocupación: 46,65 %    Documento: 1/1    Autor: Jordi Bordes  BARCELONA     Núm. Lectores: 131000

C
ód: 128069550

Juan Carlos Lérida no en-
tenia quan li deien que la
Setmana Santa era com
una representació teatral.
Per ell, nascut a Triana,
que cada dia veia un pas de
la Verge en un assaig o un
altre, era, simplement,
una realitat popular. El ba-
llarí, pedagog i coreògraf
que fa anys titllen de fla-
menc heretge perquè in-
daga més enllà dels pals
clàssics a través de la seva
recerca del flamenc empí-
ric, ha deixat de veure la
quotidianitat dins el fla-
menc. Ara, amb la Litur-

gia de las horas (que triga-
rà encara un any a desen-
volupar) ha decidit sortir a
buscar el flamenc en els
cossos i les realitats quoti-
dianes. En cada un dels sis
espectacles vol indagar en
diferents gremis d’oficis.
Doce, la que s’estrena
aquest vespre al Mercat de
les Flors (només fins diu-
menge), i que s’inspira en
els 14 passos del viacrucis,
ha dialogat amb el gremi
artístic. És el més ambi-

ciós: dotze artistes (el 60%
no prové del flamenc però
s’hi deixa contaminar)
han anat connectant amb
Lérida, com si fos el seu
mestre. Ell, com Jesús en
la crucifixió, acaba des-
apareixent. I és llavors
quan els deixebles agafen
la responsabilitat i acaben

assumint el rol de mestres
dels seus propis deixebles.

Doce serà la cinquena
peça d’aquesta Liturgia de

las horas que aspira a pre-
sentar conjuntament (du-
rant 12 hores seguides el
2020). Per ara, ha posat a
prova el primer capítol
evocant el Sant Sopar: La

hora del ritual (en què dia-
loga amb la cuinera Mari-
na Monsonís) en els Ter-
rats en Cultura i Máqui-

nas sagradas, estrenat en
la Fira Mediterrània d’ara
fa un any i en què trasllada
el flamenc a un taller me-
cànic. Aquesta tercera es-
tació representa quan un

cop Jesús és detingut pels
romans al bosc de les olive-
res pregant i se l’enduen
pel carrer, pel mig de la
gent que no sap com reac-
cionar. La quarta estació
podria estrenar-se dins el
Sismògraf i s’inspiraria en
les màquines del gimnàs:
el moment en què l’indivi-
du força el cos a un sacrifi-
ci corporal, com Jesús va
fer suportant la tortura i
els insults. A Doce, però, el
cos del mestre desapareix.
El pols musical va del lent
al frenètic, buscant l’excés
coreogràfic. En aquesta
recerca es busca una certa
elevació. Jesús mor i s’alça
als cels: viacrucis d’espe-
rança flamenca. ■

Juan Carlos Lérida presenta ‘Doce’ al Mercat de les Flors, la peça
més ambiciosa del seu projecte artístic ‘Liturgia de las horas’
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Viacrucis flamenc

Un instant de la coreografia que s’estrena avui al Mercat de les Flors ■ NIKLAS BAUMBERGER

Dotze artistes
de diverses
disciplines
il·lustren una
mirada espiritual
que els uneix
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