
45 minuts en un Macho Club
original

Una tarima allargada presideix l’escenari de la Sala Hiroshima. Mirant cap amunt, els
espectadors estem situats al voltant d’aquest altar, expectants, quan de cop i volta enmig de la
foscor i el fum apareix una figura vestida –per dir-ho d’alguna manera– en texans curtíssims,
botes de cowboy, una armilla diminuta i lluint una creu de penjoll. La ballarina i coreògrafa
filipina Eisa Jocson  trasllada el macho dancing, un fenomen filipí de clubs de striptease per a
dones i homosexuals, a la dansa contemporània amb una literalitat gairebé integral. A Macho
Dancer, ella encarna els moviments i les actituds virils i histriòniques d’aquests ballarins dels
barris vermells de Filipines. El solo de Jocson estrenat el 2013 ha estat un dels plats
internacionals presentats en el marc del festival Sâlmon.

Eisa Jocson ha presentat la peça ‘Macho dancer’ dins del festival Sâlmon.

Eisa Jocson va descobrir el món dels Macho Clubs de la mà d’una de les seves ties que, de
fet, és una assídua. Fenomen històric dels barris vermells de les Filipines, el macho dancing
va prendre volada durant els anys vuitanta. De fet, hi ha una pel·lícula del 1988 que es titula
Macho Dancer, que demostra el rol d’aquests homes en la societat i el tipus de negocis que
portaven dins dels Macho Clubs. Formada en arts visuals i amb experiència en el ballet,
Jocson és una coreògrafa que investiga sobre les polítiques del cos al servei de
l’entreteniment a través dels paràmetres socioeconòmics de les Filipines. Macho Dancer (2013)
forma part d’un tríptic de solos, Death of the Pole Dancer  (2011) i Host (2015) són els altres
dos títols. La seva segona sèrie de peces anomenada Happyland per ara inclou Princess, un
duet amb Russ Ligtas, i Your Highness, una col·laboració amb cinc ballarins de ballet de les
Filipines, que s’estrena enguany.
Ella no és un home i nosaltres –els espectadors– no hem anat al teatre pels mateixos motius
que la clientela assídua dels Macho Clubs filipins. O potser sí… El que és cert, és que sota la
mirada escrutadora de Jocson la sensació de vouyerisme s’accentua, la mirem i admirem. A
l’inici es presenta amb una música ben “matxirula” –“Devil’s Dance” de Metallica– per inflar
músculs. Avança tot clavant el taló mentre doblega la cama i arrossega l’altra. Les genolleres,
part de la indumentària, són un senyal que aquest moviment, que recorda als toreros, és part
essencial del vocabulari del macho dancing. El tors fa esses constantment, excepte quan es
bloqueja per exhibir l’esquena o els abdominals. La coreografia no varia gaire al llarg de
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l’espectacle, però la insistència en les rutines del ball, els temes ben horteres i cursis del pop,
com “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler, i els canvis d’il·luminació i fum fan créixer
una sensació confusa que s’assaboreix amb més gust cada minut –o clavada de genolls a
terra– que passa.
Què pretén Jocson com a macho dancer? I nosaltres per què la mirem? Com si haguéssim
pujat en una atracció d’un parc temàtic antropològic, hi ha certes reflexions que afloren una
estona després de l’experiència. A través del simulacre, Jocson ens fa entreveure què passa
quan un home balla sobre una tarima en un club de striptease. Així, com els moviments d’una
ballarina de striptease són sinuosos per accentuar la forma “ideal” de tots els seus atributs
físics, l’home ho emmascara amb fortalesa muscular. El macho dancing, en concret, emana a
través del sedàs de la mirada filipina l’estereotip del cowboy  com a mascle exemplar i sex
symbol –fruit del colonialisme i de l’americanització de l’imaginari col·lectiu universal–, i la
paraula macho  amb l’actitud que l’acompanya és una mostra del llastre del colonialisme
espanyol i una de les seves millors exportacions. Després de 45 minuts de simulacre en un
Macho Club, es van revelant els estereotips blancs que han calat en l’imaginari de la
masculinitat de la societat filipina. La curiositat es dispara i la recerca per internet comença.
Vull veure més peces d’Eisa Jocson!
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