
Acabats d’arribar a Manresa, sa-
luden en llengua maputxe: «Mari
mari». Tot i que no tots la parlen. La
història del poble indígena maput-
xe, establert a la Patagònia (el sud del
que ara és l’Argentina i Xile), és plena
de repressió i resistència. La més ve-
terana del grup, Elsa Quinchaleo (75
anys reconeguts, tot i que podrien
ser més perquè
no hi ha regis-
tres fiables),
explica que,
havent-se
traslladat
a Santiago
de Xile fa
més de 40
anys, «mai
vam parlar
al nostre fill
en llengua
maputxe,
perquè a

l’escola el pegaven si la parlava i li
deien l’indi. Però no era indi, era ma-
putxe! Mai li parlàvem maputxe, ni
el convidàvem a les cerimònies, per-
què volíem que estudiés tranquil.
Quan ja estava casat, vam començar
a despertar, vam veure que era do-
lent el que estàvem fent, i la meva
neta sí que sap parlar maputxe». 

Els maputxes són 1,7 milions
d’entre els 17 milions de xilens. Són
un poble amb una tradició, una llen-
gua i una espiritualitat «molt con-
nectada amb el territori, amb els an-
cestres, amb la nostra biodiversitat
(arbres, rius...). Tenim molta conne-
xió amb la terra: Mapu és terra i te és
gent. Som gent de la terra», exposa
el ballarí i coreògraf Ricardo Cura-

queo, que presenta a la Fira Medi-
terrània Malen, un espectacle que,
després d’haver triomfat a Xile, tra-
vessa per primer cop l’Atlàntic. 

Curaqueo es presenta
com a maputxe, però re-
coneix que fins fa ben
poc no ha pogut fer
«una traducció artística
del ritual maputxe».
Abans ha hagut de reco-
nèixer la seva identitat:
com a individu d’un poble
indígena amb una educació
occidental i una professió concreta,
la de ballarí. Malen és una paraula
maputxe que s’identifica amb les

nenes, també té molt a veure
amb el despertar del conei-
xement i, a més, es relaciona

amb la primavera, i l’espectacle par-
la de tot això: «La nena maputxe és
un símbol del que volem ser: perso-

nes florents, lluminoses, plenes
d’afecte». 

La primera protago-
nista la tenia ben a
prop: es tracta d’Aye-
len Curaqueo, la seva
germana petita, que
quan va començar el

projecte tenia 9 anys.
«Ella és la més petita de la

família i qui comprèn de
manera més espontània el ser

maputxe, sense sentir la discrimina-
ció que ha existit durant molts anys
a Xile». A partir d’ella va anar reclu-
tant dones de diverses edats perquè

«ser maputxe ha passat per
moltes etapes, i cada ge-

neració ho ha viscut d’una manera
diferent. Abans vivíem plenament
en connexió amb el nostre territori,
al camp, però la industrialització ho
va canviar. Hem hagut de fer exerci-
cis de resistència per seguir sent
com som, i cadascú parteix del seu
lloc: hi ha ballarines professionals,
actrius, secretàries, professores, tei-
xidores, estudiants...». A Manresa
pujaran a l’escenari de la Sala Petita
del Kursaal (avui, a les 19.30 h) tretze
dones que posen la seva experiència
espiritual, de les cerimònies de la te-
rra, al servei d’un exercici creatiu
col·lectiu de dansa contemporània,
en contacte amb el ritual, els cants,
les danses tradicionals. «No és una
obra hermètica de maputxes per a

maputxes, sinó que
una persona que
no tingui cap noció
del nostre món pot

entrar en l’espiri-
tualitat amb

elements
molt sen-
zills, però
tan pro-
funds i
honestos
que com-
mouen»,
asssegura

el coreògraf.

PEPA MAÑÉ MANRESA

Ballant l’espiritualitat de la gent de la terra

RICARDO
CURAQUEO

«Malen (El llegat
ancestral maputxe)»

Sala Petita del teatre
Kursaal, avui, a les

19.30 h

El coreògraf Ricardo Curaqueo trasllada a la dansa contemporània el llegat ancestral dels maputxes amb tretze dones d’entre 10 i 75 anys

L’equip artístic de «Malen», amb Ayelen Curaqueo, la més petita d’encara no 11 anys; i Elsa Quinchaleo, la més gran amb 75 anys. El ballarí i coreògraf Ricardo Curaqueo és a la dreta

L’espai modernista de la
Casa Torrents, l’edifici de
la Buresa, va acollir ahir i
divendres a la nit un dels

espectacles més excèntrics i irreve-
rents de la Fira. Cabaret 13, del co-
reògraf Roberto G. Alonso, no va
deixar ningú indiferent amb la bar-
reja explosiva d’erotisme, nostàlgia,

sensualitat, humor, crítica i parò-
dia. El muntatge va viatjar des del
número 13 del carrer Cabanyes de
Barcelona, on es representa cada
dilluns, fins a Manresa, per dur-hi
l’esperit burlesc i àcid de les ses-
sions del principi del XX al Paral·lel.

Tot i que el fet de poder veure
l’espai modernista manresà de La
Buresa era un reclam per al públic
abans de començar la sessió, els
tres actors i ballarins protagonistes,
Roberto G. Alonso, Carme Milán i
Davo Marín, van aportar incentius
propis a una nit en què els assistents
van estar més a prop que mai. Els
artistes van buscar en tot moment
la interacció amb el públic, que va
anar des del contacte físic fins a la
participació per ballar un tango.

Alonso, que exercia de vedet, va

ser el fil conductor del xou amb
divertits monòlegs de rerefons crític.
Com, per exemple, quan va dir que
empatitzava molt amb la reina Le-
tícia, o quan va fer un repàs de les
«sis fires estratègiques de la Gene-
ralitat» de forma còmica, explicant
com havia descartat una per una
portar-hi el seu muntatge, excepte
la Mediterrània, on Cabaret 13 hi
encaixava per ser un espectacle
«tradicional i popular».

Cap al final, es va produir una
aparició inesperada: amb l’excusa
d'un problema de vestuari que im-
pedia continuar l’espectacle, el di-
rector de la Fira, David Ibáñez, va
sortir d'enmig del públic per «apagar
el foc» i tocar, durant uns minuts,
un guitarró, i així va demostrar les
seves dots de músic.
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Cabaret àcid en espai modernista 
MARIA OLIVA

El Cabaret de la Buresa va provocar situacions picants
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