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Dalí en dansa

Peralada, Granada, Santander i Sant Sebastià recuperen els dissenys del pintor per a dos ballets
estrenats als anys 40

Xavier Cester. MADRID

"Lorca va posar un mirall a Dalí i li va fer plantejar-se la seva sexualitat", afirma Lluís Danés,
director d''El Café de Chinitas'

El dia era l'apropiat: el centenari, ahir, del naixement de Salvador Dalí. El lloc, també: la
Residencia de Estudiantes, on el pintor empordanès i Federico García Lorca es van conèixer i es
van relacionar de forma intensa.

"Aquest és el resultat d'una quimera". D'aquesta manera definia Enrique Gámez, director del Festival de
Granada, la iniciativa que ha unit el seu certamen amb els de Santander, la Quincena Musical de Sant
Sebastià i el Festival Castell de Peralada amb la Junta d'Andalusia. Aquesta suma d'esforços ha permès
tornar a unir aquestes dues figures al voltant d'un espectacle coreogràfic que el proper estiu s'estrenarà
a Peralada.

El comú denominador d'El sombrero de tres picos i El Café de Chinitas és la recuperació dels dissenys
escenogràfics i de vestuari que va signar Salvador Dalí, dissenys que només han estat vistos a escena
als Estats Units i que ara es podran contemplar per primer cop, a mida real, a Europa. Per aconseguir-
ho s'ha hagut d'acudir a fonts disperses de museus i col·leccionistes de diversos països.

En el cas d'El Café de Chinitas es tracta d'uns "telons espectaculars", en paraules de Gámez,
reconstruïts per Jordi Castells, en un ballet estrenat originalment el 1944, és a dir, un cop ja mort García
Lorca, a Nova York amb La Argentinita de protagonista ballant al ritme de les cançons populars
espanyoles del poeta granadí.

A partir d'aquest marc visual, el director d'escena Lluís Danés ha creat una dramatúrgia que "reflexiona
sobre l'amor i la por. La primera imatge que em va venir és la d'un mirall. Lorca va posar un mirall a Dalí
i li va fer plantejar-se la seva sexualitat. La por de Dalí va fer que trenqués el mirall, que afusellés
Lorca". Per això Danés empra les figures del poeta assassinat i el pintor, representat en la seva
joventut, "quan tem tot el que és femení", en definitiva tem "la seva pròpia sexualitat", per fer "un cant a
l'amor sense por", una por que, per desgràcia, encara és prou vigent i que fa "que molts homosexuals
hagin de ser militants".

Pel que fa al El sombrero de tres picos, Dalí va haver de lluitar contra el pes dels dissenys que va
realitzar Picasso per a l'estrena de l'obra de Falla, 30 anys abans de la seva versió presentada a Nova
York el 1949. Si per a El Café de Chinitas Yvonne Blake ha hagut de dissenyar el vestuari "posant-me
en la pell de Dalí" i inspirant-se en la seva pintura, per al ballet de Falla tenia com a punt de partida els
esbossos de l'artista empordanès i alguns vestits conservats per un col·leccionista a París. "És roba feta
amb teles molt dolentes, amb colors destenyits", apunta la premiada dissenyadora, que ha preferit
prendre com a punt de partida els dibuixos d'alguns dels personatges. "El repte era interpretar l'obra de
Dalí perquè pugui ser més ballable".
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Justament la part coreogràfica d'aquest doble programa que s'estrenarà el 18 d'agost a Peralada va a
càrrec de José Antonio Ruiz i el seu Centro Andaluz de Danza. La cantaora Esperanza Fernández
posarà la veu a les cançons de García Lorca, adaptades per Chano Domínguez.

La imaginación de Salvador Dalí es va retrobar amb el món de Grcía Lorca en els telons per a
El café de Chinitas.
Festival de Perelada
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