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empre és un plaer rebre a Barcelona una de
les companyies que més lligams manté amb
la capital catalana, ja sigui a través d’IT Dan-

sa, que sovint interpreta les seves creacions, o pel
fet que entre els seus ballarins hi ha dues joves bar-
celonines del planter de l’Institut del Teatre, Lidia
Bustinduy (al NDT des del 2001) i Sandra Marín
García (des del 2008). A més, la visita de la compa-
nyia holandesa coincideix amb la celebració del
cinquantè aniversari de la seva creació, fruit de l’es-
cissió d’un grup de ballarins que integraven el Ne-
derlands Ballet, de perfil clàssic i neoclàssic.

Al Liceu, la NDT va presentar dues coreografies,
la primera, Silent Screen (2005), dels deixebles de
Kilián, Paul Lightfoot i Sol León, que van debutar
al Liceu la temporada 2002/2003 i hi van tornar la
2005/2006. Metàfora de la vida, els ballarins s’em-
marquen en imatges projectades que tracen les di-
ferents etapes de la vida, des de la infància fins a la
mort. La música minimalista de Glass ajuda a crear
un ambient de clímax constant en què els ballarins,
llançats a un remolí còsmic, es veuen impulsats en
una successió de moviments plàstics i esvelts.
L’efecte, que es potencia per un joc precís de clar-
obscurs, és d’una gran sobrietat i abstracció. Els ba-
llarins semblen petits elements d’un univers har-
mònic que s’expandeix indiferent. Una de les se-
qüències més impactants és quan apareix una balla-
rina d’esquena al públic arrossegant una faldilla
quilomètrica que cobreix tot l’escenari emergint de
l’orquestra. Llàstima que no explotin més l’efecte
creat per la tela: la ballarina roman immòbil mentre
un ballarí l’encercla de moviments.

La segona peça, aquesta sí de Kilián, Tar and
Feathers (2006), aporta un vel encara més existen-
cial a l’espectacle, més fosc, gairebé d’ocàs. Sobre
l’escenari, un piano de cua de potes llarguíssimes
presideix l’espai. A la dreta, una mena de pedra il-
luminada. Els ballarins s’espanten. Un grunyit de
gos, com una amenaça, ressona fort. El moviment
es compromet. Explora. S’estira i s’arronsa. Propo-
sa. Corregeix. Una ballarina, asseguda a peu d’es-
cenari, es vol expressar, però no pot. Obre la boca,
s’encrespa. «Follia/ follia per/ per/ com dir/ follia a
causa d’això/ tot això», diu una veu (la del mateix
Kilián) en off. Es tracta d’un poema de Beckett,
Com dir (1989), sobre la recerca de la paraula cor-
recta –és a dir, d’un significat darrer–, que Kilián
porta al terreny del llenguatge corporal per no arri-
bar, sembla, com el mateix Beckett, a cap conclu-
sió. L’absurd s’imposa: la ballarina abandona l’es-
cenari i, a cada pas, el terra espetega.
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Quan el moviment

es fa reflexió
� Programa: Silent Screen, Paul Lightfood i Sol

León, música de Philip Glass; Tar and Feathers, de

Jiri Kylián, música de Mozart, Dirk Haubrich i

improvisació en directe sobre una composició

pròpia de Tomoko Mukaiyama. Nederlands Dans

Theather I.

Lloc i dia: Gran Teatre del Liceu, Barcelona. 19 de

març; es pot veure fins demà, 22 de març.

VALÈRIA GAILLARD

Un moment de Silent Screen. / ANTONI BOFILL

● Ara fa trenta-cinc anys,
poc després del cop d’Es-
tat de Pinochet i un temps
abans de la mort de Fran-
co, els xilens Quilapayún
van protagonitzar al Palau
Blaugrana un dels recitals
més significatius de l’èpo-
ca. «La ferida del cop d’es-
tat a Xile encara sagnava, i
vam ser rebuts amb els
braços oberts pels cata-

lans. Va representar l’en-
contre de dos pobles», re-
cordava dijous Carlos
Quezada, un dels inte-
grants d’un grup que no ha
deixat mai de cantar El
pueblo unido jamás será
vencido. «La Guàrdia Ci-
vil ho envoltava tot i sepa-
rava la platea de les gra-
des», afegia Hernán Gó-
mez. «La sensació era que
ens portàvem bé o moríem

tots, de manera que cada
dues o tres cançons instà-
vem el públic que mantin-
gués la calma.»

Avui, al Teatre Auditori
de Sant Cugat (22h; 36 eu-
ros), Quilapayún, a més de
les seves cançons més co-
negudes, interpretaran la
Cantata de Santa María
de Iquique, escrita fa qua-
ranta anys per Luis Advis
en memòria dels 3.500 tre-

balladors assassinats el
1907 en aquesta localitat
de Xile. «Aquella matança
va tenir unes conseqüèn-
cies socials enormes, tot i
ser silenciada per les auto-
ritats.» El Barnasants, el
festival que ha convidat
Quilapayún, posarà demà
punt i final a deu setmanes
de concerts amb la visita, a
l’Hospitalet, del cubà Vi-
cente Feliu.

Quilapayún porta a Sant Cugat la
«Cantata de Santa María de Iquique»
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