
Mentrees treia la
carrera,Morau, com
lamajoriad’estudiants
de l’Institutdel
Teatre, treballava
d’acomodador

alMercatde les
Flors. Sis anysva
acompanyarelpúblic
aocuparels seus
seients i sis anys
vaveureelmateix

Per aMorau, elMercat de
les Flors és tornar a casa.
Coneix tots i cadascundels
treballadors, sap de les
seves vides, els pregunta,
comsi fossin família, i ells li
responenambafecte. Va ser

ELFILLPRÒDIG aquí, espai de referència
de les arts escèniques, on
vamadurar. On va estrenar
el seu projecte final de
carrera i on sempre torna
per estrenar, permostrar
els seus nous treballs.

La importància
del públic
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31 DEMAIG DEL 2014

30



espectaclediverses
vegades,molt atent
a les reaccionsdel
públic. “Esticmolt
obsessionatencom
l’espectador rep

l’espectacle i encom
aquest telód’acerque
separa l’escenaridels
seientsdevegadeses
traspassa id’altres
no. Sobretot endansa

TextCristina Sáez
FotosAna Jiménez

MarcosMorau (Ontinyent,Vall d’Albaida, 1982) és
homedegeografia.De la real i de la imaginada. I les
sevespeces, i la sevavida, esmouenentreSuècia,
Islàndia, el Japó, Siena... El seuviatgepersonal és
somiar llocs, pensarpaïsos, projectar ciutats.Mo-
rauesdesplaça a aquests espais nomésamb idees.
I llavors, crea. “Al pont entre la idea i l’espai físichi
ha lameua feina.Ésunpaís en lameua imaginació.
I ésun joc.O jo almenys el formule coma tal”. I
així ja vannoupeces topogràfiques amb la seva
companyia, LaVeronal, amb laqual està sacsejant
el panoramade ladansanacional i internacional.

Les seves obresno sóndocumentals, ni tan sols
interpretacions. Són trampes en les quals l’espec-
tador caudeple. “Si veusSiena (unade lespeces
d’aquesta companyia quemillors crítiquesha
rebut) i tot just entrar veus el quadredeLaVenus
deTiziano, connectes amb la teua idead’Itàlia,
de l’art. El que femésubicar l’espectador enun
context enqueestiga còmode i aleshoresportar-lo
allà onvolem.És essencial jugar amb lapercep-
ciódel públic”, expressa.Així hoha fet tambéa
Nippon-Koku, unade les sevesúltimespeces, una
coreografiageogràficaqueviatja a l’imaginari col-
lectiudel Japóde la SegonaGuerraMundial però
que, enveritat, furga enconceptes com lamaldat,
la guilladura, el poder.

La geografia, per aMorau, és gairebéunaneces-
sitat. “Quanviatge a algun llocm’agradamirar la
distància quehiha i, unavegada allà, emsolc visu-
alitzar almapa, enunplapicat, emveig on sóc en

relació ambmacasa”, explica. I el fascinaunabola
delmónque té, que fa rodarpels seusbraços. I li
dónavoltes. I joguineja ambella. I un té la sensació
d’haver-se colat enEl grandictador. “A casa tinc
tambéunmapadelmónenorme, de tresmetres,
queocupa totaunaparet.M’agradamolt la geogra-
fia, elsmapes, jugar a les banderes”, confessa.

Aquest valencià, demirada curiosa i paraula cui-
dada, volia estudiarBellesArts, però elmoviment
el fascinava tant queva acabar cursant coreogra-
fia, i també fotografia i dramatúrgia.Ambalguns
ballarins queva conèixer en l’Institut delTeatre va
crearLaVeronal. I desd’aleshores, obraque feien,
obraqueels premiaven. Fins ara, que li acabende
concedir el premiNacional deDansa2013. “Sóc el
preminacional dedansamés jovede lahistòria”,
explica entredesconcertat i orgullós.

PeròMarcosMorau, enveritat, no cartografiape-
cesdedansa.Ononomés.Conrea altres disciplines
comel teatre, cinema, arts plàstiques,música. I ho
fa ambballarins. “Per ami el cos ésnomésuncos
queesmou i queés tan important com la forma
enquèaquest cos es relaciona amb l’espai, amb
l’entorn. Per ami sónessencials tots els elements
quehiha enescena i l’escenanoestà al servei del
text, de laparaula, ni delmovimentquant adansa,
sinóqueésun tot.Nohihauna jerarquia, és una
democràciadels elements”.

I postil·la: “Ladansa ésunmitjà ambquèara estic
còmodeperòque séque canviaré”.s

Amb 32 anys, és el premi Nacional de Dansa (2013)més
jove, un prodigi que ha revolucionat aquesta disciplina
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contemporània, que
devegades resulta
molt críptica, pensada
idirigidanomésper
aentesos”, explica.
Morau,peraqui el

públichad’entrar
a implicar-se,
reaccionaralqueveu,
creuque“si el que
passaa l’escenarino
arribaa l’espectador

ésque l’espectacleno
existeix.L’interessant
noésa l’escenari, sinó
encoml’espectador
reformulaelque
passa”.
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