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El silenci, una
aparició

revolucionària
Pep Blay

● Iguapop és una pro-
motora de concerts de

pop alternatiu que ha am-
pliat el seu negoci cultural
a Barcelona en forma d’una
botiga de roba de nous dis-
senyadors i una galeria
d’art contemporani on hi
exposen tretze joves autors
seleccionats pel programa
de televisió d’últimes ten-
dències del 33, Silenci?
D’entrada, em sembla es-
pecialment interessant
aquest recorregut de la
música cap a la petita pan-
talla a través de la moda i
l’art, cosa que posa de ma-
nifest la incongruència de
llegir la cultura comparti-
mentada segons el mitjà
del creador, en lloc d’inter-
pretar-la transversalment a
partir de les idees o els
continguts.

Però el caràcter excepci-
onal d’aquesta mostra
–que es manté oberta fins
al 26 de març– és que vin-
cula la tele a una iniciativa
cultural i intel·ligent; a so-
bre és una eina útil per do-
nar a conèixer la flor i nata
del nostre planter, i tracta
un tema que, paradoxal-
ment, és el gran enemic de
la televisió contemporània:
el silenci. El silenci com a
l’únic oasi que ens queda
per pensar, i que d’aquestes
formes tan curioses l’inter-
preta cada artista.

Per Sílvia Prada, el silenci
és un petó. Per Leila Mén-
dez, el dol. Per Joan Morey,
la decepció. Per Txell Miras,
un mirall trencat. Per Ser-
gio Mora, una tele i un te-
lèfon reconvertits en purs
objectes de decoració. Per
Juanjo Sáez, el dibuix d’u-
nes paraules. Per Mayte Vi-
eta, una noia sota l’aigua.
Per Inocuo, el seu caos per-
sonal. Per Bernat Lliteras,
un mascle simi envoltat de
dones nues. Per Miss Van i
Boris Hoppek, l’home que
fa callar la dona amb el se-
xe i a l’inrevés. Per Jordi
Labanda, el silenci és la se-
va taula de treball, que
sense paraules diu molt
d’ell: uns esbossos, la revis-
ta Vogue, objectes de Dior,
Channel, un disc de Chet
Baker, una pel·li de Truf-
faut, un Tintín...

Però personalment, i
sense desmerèixer ni de
bon tros la brillant partici-
pació de la resta, em que-
daria amb la imatge de si-
lenci que ens fotografia
Carles Congost: un raig de
llum que cau sobre un
profeta indigent enmig
d’un parc sota la presència
d’un skater i un jove trans-
eünt. Una aparició revolu-
cionària.

JOSEP LOSADA

‘Psitt!!, Psitt!!’ és un petit homenatge al món de la bohèmia parisenca

D A N S A

Companyia Gelabert-Azzopardi

La bohèmia
mediterrània

Marta Porter

‘Psitt!!, Psitt!!’. Música: Pascal Comelade. ‘Caravan’.

Música: Mundy-Youg-Mercer, Tizol-Mills-Ellington,
Neville, Pantoja, Kean, Rodgers-Hart, Bowie.
Coreografia: Cesc Gelabert. Espai escènic: Baltasar
Patiño. Vestuari: Lydia Azzopardi. Intèrprets: Carlos
Fernández, Cesc Gelabert, Iker Gómez, Alberto Huestos,
Noelia Liñana, Maureen López, Calíope Paniagua.
Barcelona, Teatre Lliure. 2 de març.

Cesc Gelabert està canviant de registre. Els darrers anys sem-
bla que el coreògraf ha decidit deixar de banda les grans pro-
postes escèniques per presentar-nos treballs en què el transcen-

dent és, simplement, ba-
llar, i a més fer-ho amb
alegria. Ja ens ho va de-
mostrar fa un parell
d’anys amb Viene regando
flores desde La Habana a
Morón, una sortida de re-
gistre llargament aplau-
dida, i ara repeteix amb
aquest Psitt!!, Psitt!! que, si
bé no és aquell esclat
d’alegria caribenya, sí
que té un punt de surre-
alisme nostàlgic que re-
corda escenes de la Belle
Époque i de Fellini 8 1/2.

Indubtablement el
gran inspirador de l’es-
pectacle és Pascal Come-
lade, amb la seva preci-
osa música de joguina,
entre bandoneons pari-
sencs i gralles mediter-
rànies, que Gelabert
agafa per construir una
història sense història
però farcida de perso-
natges, tots ells petits
perdedors entranyables,
des d’un símil de Tou-
louse Lautrec fins a una

simpàtica pirata passant per somniadors que, a ritme de valset,
juguen i veuen passar la vida. Sense pretendre ser transcen-
dent, Gelabert aconsegueix crear un clima entre circense i
d’agradable vespre de festa major, potenciant les capacitats
expressives de cadascun dels seus ballarins, tots ells molt he-
terogenis, amb especial menció a l’expressivitat de Carlos Fer-
nández –amb uns braços i unes cames interminables–, a l’e-
nergia d’Alberto Huetos i a un preciosista vestuari de Lydia
Azzopardi, com si a Dickens li haguessin pujat els colors.

D’inspiració ben diferent és Caravan, l’aproximació que Ge-
labert fa al món del jazz. Construït a base de passos a dos
–independentment del sexe–, la peça arrenca amb diferents
imatges que poden dur-nos a interpretar l’existencialisme dels
60, l’alliberament dels 70, el desconcert dels 80 i una picada
d’ullet als 50 amb el mateix Gelabert movent-se al so de My
Funny Valentine, però que no queden prou clares per afirmar-ho.
Poc després, però, aquest univers descriptiu es perd en un món
de caos nocturn i balls de saló que malgrat l’excel·lent música
no arriben a emocionar el públic, potser a excepció del pas a
dos interpretat amb energia i sinuositat per Noelia Liaña i Al-
berto Huetos.

En definitiva, dues peces que potser no passaran a la història
de la dansa però que, almenys Psitt!! Psitt!!, es mostren com un
descompressor de la duresa quotidiana, un lapsus en el temps,
talment com ho fa una petita joia, una capseta de música o una
joguina antiga.

Rosas

Espiral
infinita

Bàrbara Raubert Nonell

Companyia Rosas. ‘Rain’. Coreografia: Anne Teresa de
Keersmaeker. Creat i interpretat per: Marta
Coronado, Igor Shyshko, Alix Eynaudi, Fumiyo Ikeda,
Cynthia Loemij, Ursula Robb, Taka Shamoto, Clinton
Stringer, Rosalba Torres i Jakub Truszkowski. Música:

Steve Reich. Barcelona, Mercat de les Flors, 2 de

març.

Dins d’una espiral oberta de cordills llarguíssims que fan de
fons i passadís als ballarins, la reconeguda coreògrafa belga Anne
Teresa de Keersmaeker ens ensenya el polsim daurat que es be-
lluga sota un feix de llum, en què aquest polsim són els mateixos
ballarins de la seva companyia Rosas, el feix de llum són els focus
que pengen del sostre de l’escenari i al seu voltant, i el moviment
que hi veiem l’ha creat només amb la seva respiració.

I a partir d’estructures de desplaçament arremolinades,
pseudoanàrquiques, semifractals i que s’encomanen d’un a
un a tots els ballarins, es va succeint aquesta obra basada en
un text però que resulta ser una peça de dansa pura, amb una
tècnica contemporània que conté nombrosos retalls d’es-
criptura clàssica però tragiversats per una expressió tan na-
turalista que els converteix en una cosa nova.

També modifica el ritme d’alguns moviments de terra de
release, augmentant la velocitat i així restant gravetat i sumant
lleugeresa; als salts i desplaçaments els afegeix un rebot de
swing jazzístic; i tot això ho fa sobre una composició coreo-
gràfica que es podria anomenar serialista –fent joc amb la
música de Steve Reich–, amb variacions constants d’un
nombre limitat de temes a desenvolupar. Ni l’una ni l’altra no
s’aturen en els setanta minuts que dura l’obra, és un riu que
flueix constantment amb variacions de to a mesura que
avança el dia: de la claredat del blanc a l’emoció del rosa, fins
a la brillantor del daurat.

Com les gotes idèntiques però de mil matisos, Rain no és
un espectacle pla en cap sentit, ja que el serialisme i les
seves repeticions no amaguen sinó que més aviat remar-
quen les lliures personalitats dels grans intèrprets d’a-
questa coreografia de conjunt que suma individualitats.
Són persones que s’acompanyen en un deambular enèrgic
i sovint inestable, mentre s’observen, s’acaricien, s’escolten
i es criden, fins i tot en l’equilibrat caos final, en perfecta
harmonia.


