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Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
“És una obra que des-
prés de llegir-la bastan-
tes vegades continua
fascinant, especialment
el seu final,que és una
veritable bogeria i que
demostra la capacitat de
novel·lar de l’autor”.

Lluís Cabrera
Fundador i

president del Taller
de Músics

El olvido que seremos
Héctor Abad Faciolince
“Relat delicat d’una
deliciosa història d’amor
entre pare i fill. Transcor-
re en els turbulents anys
60 a 80 en un país,
Colòmbia, sacsejat per la
guerra. Tot un tractat
d’educació. Inoblidable”.

Antonio de la Torre
Actor

LaRibot: “ASuïssa
i aAnglaterra
m’handonat suport
ambvalentia”
ElMercat de les Flors dedica una gran
retrospectiva a la performer madrilenya

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Haarribat l’horade les retrospecti-
vesperaMaríaRibot, unade les ar-
tistes espanyoles més internacio-
nalsiunadelesperformersquemés
hansacsejatelvocabularide ladan-
sa contemporània amb la introduc-
ció de les arts visuals, el teatre o el
cinema.Després de passar tres lus-
tres a Anglaterra, ara l’artista ma-
drilenya coneguda com La Ribot
viu instal·lada a Suïssa, “països on

m’han avalat amb valentia i on el
canvi de signe polític no afecta els
projectes culturals compassa a Es-
panya”, assegura.
FadosanysBerlínlivadedicarun

gran repàs a la trajectòria. Allà “em
vaig llançarareposarPanoramix, la
recopilació de les peces distingides
dels noranta”, diu per telèfon. “Em
va semblarqueerenmolt fresques i
actuals i que encara tinc la marxa
per fer-les. Perquè cal tenir marxa
perposar-seallàa reviurecoses”.
I entre aquella aventura berline-

sa i el retrat que aquest any li dedi-
carà el Festival de Tardor de París,
LaRibotprotagonitzaunaesperada
constel·lació al Mercat de les Flors
(del 24 al 30 d’abril), on es veuran
les 34 peces distingides de Panora-
mix (1993-2003) o l’espectacle que
combina perfomance i instal·lació
Laughing hole (2006). “Una obra
molt necessària –diu–, ja que jo te-
nia un prismamolt directe sobre la
manipulaciómediàticaqueesvafer

des de l’administració Bush amb la
guerra inventadade l’Iraq i les con-
seqüències que encara s’arrosse-
guen”. També s’hi veuran la video-
instal·lació Despliegue (2001); el
Mariachi 17 (2009), que és un com-
plex pla seqüència de 25 minuts
amb tres ballarins;Beware of imita-
tions (2014), i aquest homenatge a
Carles Santos que és Another pa
amb tomàquet (2002). El Macba
s’unirà a la festa amb laPeça distin-
gida45, elFilmnoir i unaxerrada.

Entre lesvuitobres
queesprogramenhiha
‘Panoramix’, ésadir,
34de lesseves famoses
‘pecesdistingides’

LA RIBOT

Una imatge d’arxiu d’una de les performances de La Ribot
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

553000

100801

Diario

408 CM² - 36%

10800 €
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