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DALÍ, FALLA I LORCA, tres genis units per un muntatge 

Un muntatge de gran potència visual amb els telons i el vestuari de Salvador Dalí

MONTSE G. OTZET

OBRES 'El sombrero de tres picos' i 'El café de chinitas' COMPANYIA CAD
LLOC Peralada
DIA 18 d'agost

Estrena d'El sombrero de tres picos i El café de chinitas, dos ballets creats el 1949 i el 1944,
respectivament, i per als quals Dalí va dibuixar el vestuari i alguns telons. Tot i que la versió de la
primera obra no ha fet ombra a l'original de Picasso, Falla i Massine, i tampoc El café de chinitas ha
passat a la història pel seu interès coreogràfic, les noves versions permeten admirar, per primer cop a
Espanya, el disseny del vestuari i els telons del pintor.

El café de chinitas va ser un encàrrec que va fer la ballarina Encarnación López, la Argentinita, a Dalí i
el seu contingut presentava, a manera de quadro flamenc, una selecció de cançons populars
espanyoles dels segles XVIII i XIX que Lorca va recopilar. El muntatge actual, amb una posada en
escena atractiva i gran plasticitat, mostra un desplegament visual amb referències a l'entorn de Dalí i
Lorca, tot i que, en alguns moments, es dispersen i no encaixen com a peces d'aquest puzle escènic en
què passat i present se citen.

Pans, llavis, rellotges, pubis i ulls són les visions plàstiques que s'entrellacen amb cançons populars
espanyoles i unes melodies de jazz que es resisteixen i no arriben a lligar en un ambient molt espanyol.
S'ha de destacar la interpretació de la cantaora Esperanza Fernández, l'actuació de les bailaoras
Ursula López i Elena Algado, i la de la companyia Centro Andaluz de Danza (CAD).

Dalí va concebre per a El sombrero de tres picos un teló surrealista en què els sacs de farina i les
finestres volen, i contrasten amb un disseny de vestuari goyesc, esplèndid en els detalls i el colorit. José
Antonio, director coreogràfic, ha cenyit la peça a les pautes narratives.
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