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A l'ombra del geni

'El sombrero de tres picos' i 'El café de Chinitas'

Francesc Massip

'El sombrero de tres picos' de Falla i 'El café de Chinitas' de García Lorca. Telons i vestuari: Salvador Dalí, reconstruïts
per Yvonne Blake. Intèrprets: Úrsula López, Miguel A. Corbacho, Elena Algado, Esperanza Fernández, Pepe de Pura.
Coreografia i direcció: José Antonio Cruz (Centro Andaluz de Danza). Festival de Peralada, Auditori Jardins del Castell,
18 d'agost.

El millor ballet espanyol del segle XX és El sombrero de tres picos que Diàghilev va muntar amb els
Ballets Russos el 1919 amb música de Falla, decorats de Picasso i coreografia de Massine. Un
espectacle que va marcar època: T.S. Eliot el va qualificar de "l'albada d'un nou art teatral", va posar de
moda a Europa el flamenc i va configurar la imatge d'una Espanya de bailaores, toreros, guitarres i
panderetes. No és estrany, doncs, que Dalí, quan va rebre l'encàrrec d'assumir la plàstica dels ballets
que comentem, tingués molt presents les lliçons estètiques del veritable geni de la pintura europea del
segle passat. El lloable rescat que se n'ha fet a Peralada corrobora la dependència de l'artista
empordanès respecte a la versió original del Tricorn. Si Picasso havia fet un vestuari cridaner que
semblava retallat en cartró, amb franges i ratlles esclatants que provocaven un xoc visual subratllat pels
passos de dansa geomètrics i complexos de Massine, Dalí en va fer una versió més esteticista i
rellepada que els Coros y Danzas del franquisme rebaixarien al soterrani del mal gust. El teló de fons
respon a un incontenible afany d'arrencar el vol, emblema de l'ànsia de llibertat que manifesta el poble
davant els abusos del poder reial que es concreta en el lúbric corregidor, un vell verd com Pantalone,
caracteritzat pel barret de tres puntes, que intenta forçar la bella molinera després d'haver fet
empresonar sense motiu el seu marit. Tot està a punt d'envolar-se: la casa del moliner, amb portes i
finestres cap amunt, amb una lleterada de calç que es desenganxa del mur, els sacs de farina que
leviten com globus aerostàtics i els xiprers del fons que s'alcen de la muntanya com notes musicals fora
del pentagrama. Tot plegat subratlla els salts gràcils i aeris dels ballarins, que contrasten amb la feixuga
presència del grotesc corregidor, de passos tremolosos i ridículs, en una deliberada explosió de
comicitat.

Abans d'El sombrero de tres picos (Nova York, 1949), Dalí havia presentat a la mateixa ciutat el seu
particular homenatge a García Lorca: El café de Chinitas (1943), encàrrec que li va fer la cantant i
bailaora de flamenc La Argentinita, musa de la Generació del 27. Si el teló de boca evoca el cafè
cantant malagueny, el teló de fons presenta un crucificat amb el tors de guitarra, les mans clavades amb
castanyoles i els braços en creu d'on cau un regalim de sang en forma de mantó de Manila, imatge de
l'afusellament del poeta antifeixista. La pèrdua d'altres elements originals ha donat una gran llibertat de
recreació, sempre dintre l'estètica daliniana, amb esferes penjant on es projecten llavis vermells o ulls
vigilants amb les pupil·les convertides en nius de formigues, els ciclistes passejant amb barrets de pa, el
nen mariner fent rodar el cércol, els calaixos obrint-se i tancant-se mentre canten por cajones, el sofà de
llavis, la pluja de rellotges tous o el cor de ballarins encaputxats a l'estil de Magritte. Aspectes que
atorguen més vivacitat i interès a aquest segon ballet, que, a més, és interpretat amb música en directe i
veus excepcionals. Una reconstrucció vistosa i oportuna que tanca amb dignitat el festival d'estiu amb
més glamur del país.


	A l'ombra del geni
	'El sombrero de tres picos' i 'El café de Chinit�
	Francesc Massip



