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El MNAC
compra
un quadre
de Casas

L’escriptortorna
aAnagramaamb
‘Lapreviamuerte
del lugarteniente
Aloof’

Álvaro
Pombo
inicia una
nova etapa

L’obra és una
escena taurina
del 1886 que era
als Estats Units
des del 1900

L’harmoniadel’atzar
LaMerceCunninghamDanceCompanycol·laboraambEulàliaValldosera,Antoni
Tàpies iungrupdemúsics localsa ‘Event’,ques’estrenaavuialMercatdelesFlors

Andreu Gomila
BARCELONA

El coreògraf nord-americà
Merce Cunningham va
morir l’estiu passat, però el
seu esperit llibertari, allibe-
rador, de treball conjunt i
sense límits entre la dansa,
la música contemporània i
l’art no han acabat. Perquè,
què passarà avui al Mercat
de les Flors quan els cator-
ze ballarins de la Merce
Cunningham Dance Com-
pany (MCDC) pugin a l’es-
cenari al costat de tres mú-
sics inspirats per John
Cage, i s’envoltin del treball
d’Eulàlia Valldosera per
donar sortida a Event? Què
passarà cada dia fins diu-
menge, quan canviïn els
músics, les coreografies se-
leccionades de Cunnigham
i a Valldosera s’hi afegeixin
cinc obres d’Antoni Tàpies,
de divendres a dissabte?
Ningú no ho sap, ni els ma-
teixos protagonistes. I més
quan Trevor Carlson, direc-
tor executiu de la troupe
novaiorquesa, deixa clar
que treballen “sobre els
processos i procediments
de l’atzar”. “Nosaltres tam-
bé veurem el resultat de tot
plegat”, assegura.

Laurence Russell, direc-
tora de la Fundació Antoni
Tàpies, deixa clar d’entra-
da la singularitat d’un pro-
jecte gestat fa dos anys i en
el qual el mateix Cun-
nigham va participar fins
als seus darrers dies. “La
creació visual, la música i la
coreografia s’han desenvo-
lupat separadament i con-
vergiran damunt l’escena-
ri donant lloc a una funció
única”, indica. No tot serà
improvisació, almenys no
en el sentit que normal-
ment donem al mot.
Carlson matisa que l’espec-
tacle durarà 75 minuts i
que els ballarins, que “han
assajat molt durant els úl-

tims mesos”, interpretaran
set peces de Cunningham,
tot conformant un collage
força variat de la creació
del coreògraf.

“Les regles són bàsiques:
acordem quedar al mateix
espai i al mateix temps”,
apunta Carlson. I afegeix:
“La varietat ajuda a tren-
car el ritme, o millor dit,
evita tenir una música que
trenqui el ritme de la
dansa”. Tot, diu, és “una

qüestió de confiança”
entre ballarins, artistes
plàstics i músics. Tots, in-
conscientment, saben cap
a on van. O no.

Els artistes
El cert és que aquest Event
promet ser un dels esdeve-
niments de l’any. Carlson
parla d’“estrena” mundial
per l’especificitat del mun-
tatge que es podrà veure al
Mercat. Assegura que el

mateix Cunningham esta-
va molt il·lusionat amb el
projecte pel fet de poder
treballar amb artistes i mú-
sics locals. L’espectacle és
a la base de la feina feta pel
coreògraf durant tota la
seva carrera. No hem
d’oblidar que Cage va tre-
ballar molt al costat seu,
així com artistes com
Rauschenberg, Jasper
Johns, Roy Lichtenstein,
Andy Warhol o Bruce Nau-

man. Valldosera s’estrena
en un espectacle coreogrà-
fic, però Tàpies no és el pri-
mer cop que col·labora en
una escenografia. El 1961
ja va fer la d’Or i sal, de
Joan Brossa, i durant qua-
tre dècades ha treballat
colze a colze amb Mestres
Quadreny. Lluís Solà pro-
nunciarà dijous una confe-
rència sobre la relació de
Tàpies i el món escènic a
l’Institut del Teatre.

Valldosera deia ahir que
se sentia passant “un exa-
men” de postmodernitat, ja
que Cunningham i ella són
de dues generacions força
allunyades. A més, les ins-
tal·lacions que ha reciclat
per a Event (Aparences, de
1994, i Envasos: el culte a la
Mare, de1996) es troben en
l’altre extrem de com ha tre-
ballat fins ara. Si sempre,
partint del blanc, de la llum,
havia buscat la foscor del

Ballarins de
la Merce
Cunningham
Company
preparant
‘Event’ ■ ANNA
FINKE
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On és
la capital
cultural?

Passejant per Girona qualse-
vol dia de les últimes tar-
dors, el barceloní resident

no pot sentir altra cosa que no
sigui una enveja terrible, de palpar
la cosa viva, l’alta cultura latent i la
popular que s’expressa de la ma-
nera més inesperada. Quan torna,
dilluns, et pregunten què tal per
Girona, com si vinguessis de Berlín
o Londres. Durant dos mesos i

mig, el festival Temporada Alta
aconsegueix que una ciutat de
90.000 habitants sigui l’epicentre
de la cultura del país. Aquest cap
de setmana, per exemple, hi han
passat un dels millors pianistes del
món, el japonès Ryuichi Sakamo-
to; dos dels millors directors escè-
nics del món, el suís Christoph
Marthaler i el polonès Krystian
Lupa, i fins i tot hem pogut assistir

a una pallassada de Roger Bernat i
a un muntatge antropològic, com
el de Rick Cluchney sobre el
Krapp’s last tape, de Beckett.

L’adveniment al Cap i Casal de la
Merce Cunningham Dance Com-
pany ofereix la imatge d’una Bar-
celona moderna, amb uns artistes
que es troben a la primera línia. A
Girona, tot espectacle del Tempo-
rada Alta és una cosa única i valo-

rada, i la gent acudeix en massa a
tastar les propostes que s’hi mos-
tren. Per això cal que la conselleria
es rasqui la butxaca, que tregui di-
ners d’on sigui perquè aquesta co-
capitalitat no s’esllangueixi. La
competència és bona. I comparar,
encara més. No sé si cabem tots
dins la cabina d’un funicular, com
els actors del Platz mangel de
Marthaler. Però cal repartir l’aire.

museu, aquí ha seguit el
camí invers, del negre de
l’escenari, “he buscat el
blanc”. El cinema li ha ser-
vit de fonament per a l’obra
que presentarà al Mercat,
situada a mig camí entre els
ballarins i els espectadors,
és a dir, al prosceni.

Valldosera parla de “des-
construcció del fet cinema-
togràfic”. Ha emprat llums
i ampolles de neteja. I ha
pogut convertir el teatre en

el seu taller, cosa que pocs
artistes plàstics aconseguei-
xen. Tant Tàpies com Vall-
dosera empren, diu Russell,
“materials senzills de la vida
diària”, material de rebuig.
La directora de la Fundació
Tàpies recorda que ells van
organitzar, el 1999, la pri-
mera gran exposició euro-
pea dedicada a l’obra de
Merce Cunningham.

Valldosera avança que la
seva feina ha estat com fer

‘Cadira’ (1991) ■ FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES, BARCELONA / VEGAP, 2009

En paral·lel
Els nens també
juguen amb
Cunningham
L’experimentació entre música,
dansa i art plàstic no se cir-
cumscriurà aquesta setmana
al Mercat de les Flors, sinó que
anirà molt més enllà. Aquest
diumenge, al Macba es farà
Musicircus for children, de
John Cage, amb alumnes de les
escoles de música de l’Associa-
ció Catalana d’Escoles de Músi-
ca, alumnes de l’Escola Infantil
i Juvenil de Circ de l’Ateneu Po-
pular 9 Barris i ballarins parti-
cipants en el taller de la Merce
Cunningham Dance Company a
l’Institut del Teatre. Seran un
centenar de nens que interpre-
taran “el seu repertori habitu-
al” durant dues hores, un caos
sonor que adquirirà dimensió
pròpia, com avança David Al-
bet, director del Grup Instru-
mental BCN216, artífex musical
de la tardor Cage-Cunningham.
Dissabte hi haurà un taller de
dansa per a nens i famílies al
centre de la plaça dels Àngels,
on la companyia nord-ameri-
cana convida nens i pares a
moure’s a partir de partitures
coreogràfiques inspirades en
el treball de Cunningham.

Aquest dijous, a més, el
Macba també serà escenari
d’un espectacle paral·lel a
Event, però de petit format i
gratuït. Es diu MinEvents, de
Merce Cunningham, i el por-
ten a terme els estudiants de
l’Institut del Teatre.

i que el seu punt de vista,
sempre ha estat més ric
que el de la música i la
dansa stricto sensu. “Cage
volia que els músics experi-
mentessin, que cada vega-
da que pugessin a un esce-
nari fos un espectacle nou
sense deixar de tenir es-
tructura”, indica Held.

Joan Saura, Xavier Villa-
vecchia, Arnau Sala, Fer-
ran Fages i Takehisa Kosu-
gi, director musical de la

una pel·lícula sense guió i
fins dos minuts abans de
l’inici de l’espectacle, no
tindrà una idea clara de
com acabarà.

Els músics
Barbara Held, flautista i
compositora, indica, en
nom dels músics que treba-
llen en aquest projecte que
tant Cage com Cunning-
han formen part de les
seves arrels com a artistes

‘Cara’ (1991) ■ FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES, BARCELONA / VEGAP, 2009

‘Signes’ (1991)
■ FUNDACIÓ ANTONI
TÀPIES, BARCELONA /
VEGAP, 2009

‘Apofàtic’
(1991) ■
FUNDACIÓ
ANTONI
TÀPIES,
BARCELONA /
VEGAP, 2009

Eulàlia Valldosera preparant la instal·lació per a ‘Event’. Al costat, la font d’inspiració: ‘Envasos: el culte a la mare (#4: Seductora)’ (1996) ■ VALLDOSERA / VEGAP, 2009

MCDC, actuaran cada nit
en format de trio. El pianis-
ta Agustí Fernández, final-
ment, no podrà tocar cap
nit per problemes perso-
nals. Tots han estat convi-
dats a un festa el final de la
qual no saben. Caldria
anar-hi cada nit per veure
fins on arriba la gosadia
dels implicats en un mun-
tatge que fa olor de record,
d’esdeveniment que tot-
hom recordarà. ■

‘Porta’ (1987-1991) ■ FUND.
A. TÀPIES, BARCELONA / VEGAP, 2009


