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Pep Ramis explora el seu cos a The Mountain, the
Truth the Paradise

Títol: Europa Espanya Català

El Mercat de les Flors acull aquest cap de setmana (dies 5 i 6) el solo The Mountain, the Truth&the
Paradise, creat i interpretat per Pep Ramis, de la companyia Mal Pelo. L'artista feia anys que no
interpretava un solo (des del 1994) i aquest neix a partir de la necessitat de "revisar les meves
pròpies eines com a intèrpret. Feia temps que buscava la manera de emprendre un viatge intens i
profund basat en buscar les eines que encara té el meu cos, nodrit de tot un bagatge personal de
trajectòria eclèctica.", exposa. I continua: "El cos canvia, parla, dibuixa, es mou Però vull fer un
viatge de transformacions amb la idea de trobar els punts contradictoris que tots tenim als nostres
pols extrems." Una posada al dia de l'experiència adquirida en els darrers treballs i per investigar
sobre els interessos artístics presents, en la que canta, balla, dibuixa amb el cos amb textos i
poemes de Erri de Luca i Mal Pelo. Després d'aquesta primera setmana també es podrà veure del
10 al 13 de maig.

Pep Ramis desenvolupa en aquesta peça un univers poètic, alhora que ens pregunta sobre el
sentit de la divinitat i de la vulgaritat, la bellesa i la banalitat. "Transcorre en un espai poètic, gran,
tot blanc i jo vestit de negre. Però a poc a poc passo del negre al blanc, per diferents estats, llocs i
textures. Com si fossin les diferents persones que tots tenim dins. Però sempre amb una dosi
d'humor." Explica que "treballar en solitari als cinquanta anys vol dir també revisitar les eines
acumulades de l'ofici de creador escènic. La Maria (Muñoz) i en Jordi (Casanovas), m'han ajudat
amb els límits. Ho he disfrutat molt!" També han comptat amb la col·laboració de Blai Mateu i
Camille Decourtye (Baró d'Evel Cirk Cie); Piero Steiner, Leo Castro

Maria Muñoz, que signa la direcció a quatre mans i l'espai escènic, exposa que "es tracta d'un
espectacle nou que encara estem transformant. Jordi Casanovas (coreògraf) ens ha ajudat també
a la direcció. Ell ens coneix molt i sap el que volem. Té més proximitat amb el Pep, en moments
punts de vista diferents al meu, però això és enriquidor." Fanny Thollot, també col·laboradora de
Baró d'Evel, ha fet una composició "que permet interactuar el moviment amb les seves idees
musicals. " També han comptat amb la mirada externa de nombrosos col·laboradors i amics: "Ha
estat un plaer deixar-me guiar! Fer-ho tot sol requereix molta voluntat, encara que tinguis clar el
que vols. Amb ells he treballat sense por i ha estat fantàstic."

UN COS QUE MADURA

Per a Maria Muñoz "val la pena reivindicar l'opció de presentar un cos en la seva maduresa.
certament, els cossos dels joves tenen més energia però també és bo veure la bellesa que pot
tenir un gest, també precís, potser menys virtuós però més senzill." En aquest sentit, Àngels
Margarit, directora del Mercat de les Flors, apunta que "generalment, per revisitar un cos madur
falten referents, perquè poca gent aguanta molts anys a la dansa. Però em sembla importantíssim
que hi hagi creadors com en Pep que ens mostrin aquest virtuosisme que surt de les coses que
porta escrites dins el cos." El ballarí parla i canta en anglès però "no interpreto personatges. Són
transformacions. Em vaig proposar que fos un trànsit i que poguessin sortir les múltiples persones
que portem dins."

Sobre el títol, Muñoz, explica que l'espectacle és com un conte que es pregunta sobre el sentit de
la divinitat: "Tenia clar que volia treballar enfrontant-me amb grans icones com la Muntanya, un
lloc al que cal pujar, un lloc iniciàtic a totes les cultures. La Veritat és aquella cosa que vol ser i, per



tant, és. Ho trobo fantàstic! I el Paradís és una altra icona, és un lloc on tothom aspira a arribar i
que ens fa qüestionar una certa espiritualitat."

Muñoz considera que la Sala Pina Bausch té la màgia que necessita l'espectacle: "La posada en
escena és molt senzilla però poètica i intensa i en aquesta Sala hi ha una relació de proximitat
amb el públic que t'envolta ràpidament. Jo intento ballar quan parlo, quan dibuixo És un treball de
moviment que pots portar a qualsevol àmbit i et permet anar traient coses, ordenar"

The Mountain, the Truth & the Paradise és una coproducció Mal Pelo, Théâtre de la Ville de Paris,
Festival de Tardor de Catalunya Temporada Alta 2017, Agora de la Danse de Montreal-Canadà /
Amb la col·laboració Théâtre de l'Archipel Perpinyà, Teatro Español, Mercat de les Flors i L'animal
a l'esquena Centre de Recerca

PEP RAMIS, MARIA MUÑOZ, MAL PELO...

Ballarí, actor i director escènic, Pep Ramis forma juntament amb María Muñoz l'any 1989, la
companyia de dansa Mal Pelo, que basa el seu treball en una recerca constant de llenguatges i
amb la qual han creat nombrosos espectacles que han girat arreu del món i rebut diferents
guardons.

L'any 2001 impulsen el centre de creació i intercanvi disciplinari L'animal a l'esquena, del que
confessen que està sota mínims degut a la crisi. "Però la gent s'hi ha anat vinculant i ens ha
recolzat. I tirem endavant donant espai a creadors. Potser no fem tot el que voldriem però ho fem
feliços. Fem laboratoris, projectes que caminen més enllà."

Després d'aquest solo, Ramis confessa, però que "ara, amb la Maria tenim ganes de treballar
junts. I en equip, amb sis o set persones." I ens han avançat que a finals de mes presentaran al
Centre l'Animal a l'Esquena, a Celrà, un Segon laboratori de recerca que es realitza sobre les
Partites de J.S.Bach, a partir de la investigació que va fer María Muñoz per fer el seu solo Bach,
que ha tingut una acollida excepcional arreu del món i que ha presentat recentment a París. Un
treball sobre moviment i la seva relació amb la música de contrapunt. Una mirada precisa i
depurada del gest, la musicalitat, el gust per la implicació de cada un dels cossos en la exploració
d'aquest mon únic del compositor alemany. Un laboratori que convida a posar en joc els universos
de la dansa i de la música contrapuntística.

Aquest laboratori es realitza a porta tancada amb els creadors convidats i amb una presentació
pública al final. podria ser l'embrió de Bach Project, un espectacle musical on es farà una variació
de cada variació i que es podria presentar la propera temporada al TNC.


