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DANSA // ÚLTIMS ACTES DEL CENTENARI DEL PINTOR SURREALISTA DE FIGUERES 

COREOGRAFIES PARANOIQUES

• 'Dalidance', de Ramon Oller, recrea la figura de Dalí amb la col.laboració especial de Rossy de
Palma

Guillem Clua

LA FITXA
'Dalidance'
Local: Mercat de les Flors (Sala MAC)
Horaris: Divendres, 11, i dissabte, 12, 21.00 hores. Diumenge, 13, 19.00
Preu: 11 euros

El Mercat de les Flors, dedicat aquestes últimes setmanes a grans espectacles de dansa, recupera un
dels grans èxits de l'últim Festival de Peralada: Dalidance, una visió del coreògraf Ramon Oller sobre
l'univers del pintor surrealista Salvador Dalí (1904-1989). L'espectacle va néixer amb la intenció de
rescatar de l'oblit quatre telons fets per a tres números de dansa en què el pintor va col.laborar a
principis dels anys 40: Bacanal, Laberint i Tristan el Boig.
La col.laboració de les arts plàstiques amb les escèniques no era poc habitual aleshores. Van ser molts
els que es van vincular al món de la faràndula en un moment o un altre de les seves carreres durant les
primeres avantguardes. Grà- cies a la gestió de Diaghilev amb els seus famosos Ballets Russos (1909-
1929), la presència de Dalí, Picasso, Gris o Miró en escena ja no sorprenia ningú.
Bacanal, amb llibret i dissenys de l'artista de Figueres, té música de Richard Wagner i va ser estrenada
el 1939 pels Ballets Russos de Montecarlo a la Metropolitan Opera House de Nova York. El ballet està
inspirat en la visita de Tanhäuser a Venusberg, on l'heroi és temptat pels plaers de la carn. L'acció
parteix d'unes al.lucinacions del rei Lluís II de Baviera en què el monarca s'identifica amb Tanhäuser i
Lohengrin. La peça és una verdadera introducció a la psicoanàlisi.
La segona coreografia, Laberint, utilitza la música de Franz Schubert i es va estrenar dos anys després
de Bacanal, al mateix escenari. Aquesta vegada, Dalí es va inspirar en el mite de Teseu, el seu
enfrontament amb el minotaure, l'alliberament del laberint per part d'Ariadna i el seu famós fil i la lluita
contra les amazones.

MÚSICA DE WAGNER

Amb Tristan el Boig, Dalí només es va encarregar dels decorats. Es va estrenar el 1944, també a Nova
York, i Dalí el va considerar el primer ballet "paranoicocrític". La música utilitzada és la de Tristany i
Isolda, de Wagner, deixant patent la profunda fascinació del pintor empordanès pel compositor. Aquesta
peça va visitar el Liceu el 1949, amb crítiques adverses.
Dalidance no pretén reproduir aquelles coreografies, sinó crear una història basada en aquestes i
descobrir una faceta de Dalí poc coneguda, l'escènica, i unir-la amb una de les millors ments
coreogràfiques d'Espanya, la d'Oller.
El director de la companyia Metros i artífex de brillants espectacles, com Carmen, Pecado pescado i
Romy & July, compta ara amb 16 ballarins i la col.laboració especial de l'actriu Rossy de Palma. Qui li
havia de dir a la noia Almodóvar que les seves faccions --tan sovint qualificades de picassianes--
acabarien adornant un espectacle sobre Dalí...
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Rossy de Palma, a Dalidance.
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