
La  Folia de  Mourad  Merzouki  abaixa  el  teló  de
Peralada

Una insòlita barreja de tendències,  han captivat al  públic
del Festival de Peralada en la seva última nit d’aquest estiu

Mourad Merzouki ha presentat en primícia a l’estat espanyol la seva
particular follia. Un espectacle que denuncia la absurditat del món en
el  que  vivim.  Per  fer-ho,  el  coreògraf  francès  ha  presentat  una
proposta arriscada, una barreja impossible de llenguatges que tot i
que  estan  molt  allunyats  entre  ells,-  o  directament  són  totalment
antagònics-, encaixen a la perfecció i es complementen entre si per
crear una metàfora perfecte dels temps que vivim. A partir d’aquesta
idea  de  la  bogeria,  de  la  follia  humana,  Merzouki  ha  creat  un
espectacle de dansa urbana amb música barroca, on tampoc ha faltat
la  dansa  contemporània,  les  puntes  de  la  dansa  clàssica  i  bases
musicals de música electrònica. Un projecte ambiciós, que arriba al
festival  després  de  inaugurar  el  festival  Les  Nuits  de  Fourvière el
passat mes de juny. 

Al llarg dels 60 minuts que dura l’obra, el coreògraf reivindica també
la  cultura  de  les  “banlieuses”  franceses.  Un art  sorgit  del  carrer  i
protagonitzat per uns joves de l’extraradi amb moltes coses que dir.
Un espectacle  diferent,  una barreja insòlita i  delirant  que ha estat
protagonitzada  a  l’escenari  per  setze  ballarins,  set  músics  de  la
formació  musical  Le  Concert  de  l’Hostel  Dieu  dirigida  per  Frank-
Emmanuel  Compte  –  encarregat  de  la  concepció  musical  de
l’espectacle-, i la veu de la soprano Heather Newhouse. 

Amb  Folia,  arriba  la  dansa  des  carrer  al  escenari.  D’escenografia
senzilla  amb reminiscències  al  barroc,  Merzouki  no pretén explicar
una  historia  narrada,  sinó  que  deixa  plena  llibertat  a  l’espectador
perquè s’imagini coses. A través del vestuari, dels moviments, de les
llums, ens podem imaginar un conflicte, la violència, la desesperació,
però també hi ha espai per a la il·lusió i l’esperança. 

Amb aquesta proposta arriscada i dirigida a captivar nous públics, el
Festival Castell de Peralada ha clausurat la seva 32èna edició amb
voluntat  de sorprendre i  captivar  al  públic.  Un viatge des del  Sud
d’Itàlia al Nou Món. De l’univers barroc al univers actual que segueix
buscant noves esperances. 
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