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‘Three Times Rebel’, la desigualtat de gènere
sota el prisma de la dansa contemporània
Joan Vila i Triadú

La coreògrafa valenciana Marina Mascarell, de reconegut prestigi internacional, porta aquesta
setmana al Mercat de les Flors de Barcelona el seu darrer espectacle, titulat ‘Three Times Rebel’,
traducció a l’anglès d’un fragment del conegut poema ‘Divisa’, de Maria-Mercè Marçal (“A l’atzar
agraeixo tres dons: haver nascut dona,/ de classe baixa i nació oprimida./ I el tèrbol atzur de ser tres
voltes rebel”). Es tracta d’una coproducció entre el Nederlands Dans Theater, el Dance Forum de
Taipei i el mateix Mercat de les Flors, que porta un any d’exitosa gira mundial. ‘Three Times
Rebel’, com el mateix títol suggereix, és una exploració de les estructures frustrants que
avui dia es troben en l’origen de la desigualtat de gènere.

Marina Mascarell, en conversa amb CRÍTIC, reconeix que el poema de Maria-Mercè Marçal va ser
una font d’inspiració, però no pas l’única: “L’espectacle s’inspira en diferents obres literàries. La
gran majoria parlen de dones rebels, altres de l’opressió on l’escriptora es rebel·la a través de la
descripció d’aquesta, algunes són documentals o autobiogràfiques i altres han estat assajos. Hi ha
molts punts de vista i moltes maneres de viure una normalització injusta. El poema de
Maria-Mercè Marçal em va parèixer que representava detalladament la situació”, aclareix
Mascarell.

A ‘Three Times Rebel’, la coreògrafa d’Oliva se submergeix en l’estructura que dóna cabuda als
prejudicis, els estereotips, la discriminació, la violència simbòlica, i l’herència i la construcció del
gènere de l’època actual. Amb cinc ballarins damunt l’escenari -quatre dones i un home-, música en
directe de Yamila Ríos i una estructura mòbil geomètrica en un espai nu, Marina Mascarell busca
desconstruir-se ella mateixa i la nostra percepció de la desigualtat de la societat actual.

Segons explica, l’obra l’ha concebut gairebé com un documental cinematogràfic, “una combinació de
realitat i ficció que es presenta a través de la dansa contemporània. Els cossos femenins en diferents
èpoques, llocs i situacions ens mostren la manera com la societat percep les dones, com la imposició
dels estereotips alimenta els prejudicis. Amb aquesta peça, volem treure a la llum una realitat oculta
de la nostra societat”.

Arran d’una recerca en profunditat a través de la literatura, documentals, exposicions i
entrevistes amb experts, Marina Mascarell va topar amb la crua naturalesa de la
desigualtat. Preguntada sobre què li ha aportat aquest procés com a dona i com a artista, respon:
“Pense que totes les persones que troben el feminisme viuen un procés de deconstrucció. Jo també
he passat i segueix passant per aquest procés, on et qüestiones les bases de la teua persona i la
percepció del món que hi tens. Tot allò que era “normal” deixa de ser-ho i et rebel·les contra la
normalització. El feminisme abasta totes les esferes de la vida, és una forma de ser i estar”.

‘Three Times Rebel’ es va estrenar el gener de 2017 al Festival de Dansa de L’Haia (Països Baixos) i
des de llavors ha viatjat a països tan diferents com Taiwan, Alemanya, Itàlia i Grècia. “L’obra ha
tingut bona acollida en tots els països”, explica Marina, “amb algunes diferències en les reaccions,
especialment per les diferències culturals i de percepció. Per a mi, l’estrena va ser especialment
emotiva, ja que no sabia bé com el públic reaccionaria i no m’esperava que botaren de les cadires
amb crits d’emoció. Va ser com una catarsi, com un crit contingut que es va alliberar”. Aquesta
setmana, per fi, ve a Barcelona, una ciutat on la Mascarell ja ha portat altres espectacles seus, com
ara ‘Mongrel’ (maig de 2016). Està segura que al públic d’aquí li agradarà: “Crec que Barcelona,
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com a poble reivindicatiu sense por a rebel·lar-se, podrà connectar amb l’obra”. Hi ha
quatre oportunitats per veure-la, des de dijous 15 a diumenge 18 de març. Les persones
subscriptores de CRÍTIC poden optar a un sorteig d’entrades per a la sessió de dissabte 17.

Una trajectòria artística fulgurant
Marina Mascarell (Oliva, la Safor, 1980) va estudiar pedagogia aplicada a la dansa a la Universitat
Rey Juan Carlos de Madrid, on més endavant va cursar un màster d’arts escèniques. Com a
ballarina, durant anys va formar part del Nederlands Dans Theater I i II i del Cedar Lake
Contemporary Ballet de Nova York. Des de l’any 2011 treballa com a coreògrafa independent.
Ha creat peces per al Nederlands Dans Theater I de la Haia (UpComing Choreographers), l’Scapino
Ballet de Rotterdam, el Dance Forum Taipei, el Ballet Junior de Ginebra, l’Skånes Dansteater de
Malmö i el Ballet de l’Òpera de Lió. El febrer de 2015 va rebre el Premi de Dansa del BNG Bank pel
seu talent i projecció. És coreògrafa resident al teatre Korzo de la Haia i les seves peces
independents amb Korzo Theater Productions (Països Baixos) s’han representat a Àsia, Europa i
Amèrica del Sud.

El treball creatiu de Marina Mascarell és una contínua descoberta de temes que li són
desconeguts. En certa manera, es tracta d’un procés d’aprenentatge continuat gràcies al qual
descobreix i evoluciona; rebutja, per tant, el concepte d’obra creada de zero. Una part dels
interessos de Mascarell se centra en el teatre; l’altra, en la vida. A la seva obra, aborda el món en
què vivim, les decisions que prenem i les seves conseqüències, i analitza la nostra realitat amb
històries que ens commouen. Creu que l’annexió de la realitat a l’art té un significat molt profund:
mitjançant aquest acte, la realitat traspassa fronteres i entra en el regne de l’impossible. Així, les
creacions d’aquesta coreògrafa van molt més enllà de la simple forma o l’estètica pura. “Intento
trobar la independència artística assumint riscos artístics i evitant la rutina i les
convencions. És imprescindible mantenir una actitud inquisitiva”, conclou.
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