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Digitalitzades en
dos anys i mig
35.000 obres
de la Biblioteca
de Catalunya

Més
lllibres
en català
a Google

El tercer dia de la
revolta popular:
30.000 persones
es dediquen al
pillatge i l’incendi

100 anys
de la
Setmana
Tràgica

Merce Cunningham l’any 2005 a París, a l’estrena d’un dels seus espectacles ■ GABRIEL BOUYS / AFP

Ladansa
perdelseu
renovador

El coreògraf, ballarí i amic de pintors,
que va pujar als escenaris fins fa una
dècada, mor a Nova York als 90 anys

Teresa Bruna
BARCELONA

El món de la dansa, de dol
recent per la mort de Pina
Bausch, va rebre ahir de
nou una sotragada en
donar-se a conèixer la mort,
diumenge a la nit, del core-
ògraf nord-americà Merce
Cunningham, de 90 anys,
renovador de la dansa i una
de les figures més represen-
tatives del gènere. El coreò-
graf va morir “pausada-
ment, per causes naturals”,
a casa seva a Nova York, se-
gons fonts de la fundació
que porta el seu nom.

Conegut popularment
com l’Einstein de la dansa
contemporània, Cunning-
ham, molt vinculat al món
de la plàstica, deixa el lle-
gat d’una profunda renova-
ció dels codis coreogràfics.
Entre les seves aportacions
destaca de forma més que
notable la dissecció de les
arts de l’espectacle (músi-
ca, decorat, narració, mo-
viment...), perquè cada ves-
sant artístic que intervenia
en una proposta seva es po-
gués expressar per si sol.
“Cap art ha de dominar
l’altre, cada un ha de poder
manifestar-se lliurement”,
deia el desaparegut ballarí
i coreògraf.

Mercier Philip Cunning-

50 Cunningham va fundar
la seva pròpia companyia ja
amb el seu nom, amb la
qual va anar en residència
a una comunitat d’artistes
de Carolina del Nord, on va
conèixer pintors com Jas-
per Johns, Rauschenberg,
Andy Warhol i Frank Ste-
lla, i el músic David Eugene
Tudor. Aquesta etapa va
ser rellevant per al futur
desenvolupament artístic
del creador, que, tot i des-
pertar força crítiques als
inicis per la seva revolucio-
nària utilització de noves
tecnologies, va saber con-
quistar definitivament el
públic de tot Europa a la dè-
cada dels anys 60.

Living Legacy Plan
En actiu fins a la seva mort,
Cunningham va actuar als
escenaris fins als 80 anys.
Fermament decidit a acon-
seguir que la seva compa-
nyia continués treballant
sota el seu guiatge fins dos
anys després de la seva des-
aparició, va preparar una
gira mundial amb un full de
ruta que, amb el nom de Li-
ving Legacy Plan, tindria la
finalitat de mantenir la
seva herència artística
amb tota la puresa.

La Fundació Cunning-
ham coordinarà aquesta
voluntat. I la companyia ja

El seu art es va
enriquir gràcies
al músic John
Cage i a pintors
comJasperJohns,
Warhol o Stella

ham (Centralia, Washing-
ton, 16 d’abril del 1919) va
entrar al món de la dansa a
l’edat de 18 anys, des de
l’Insitut Cornish de Seatt-
le. Allà va conèixer John
Cage, amb qui va compar-
tir una amistat que duraria
fins a la mort del músic,
l’any 1992.

Ben aviat entraria a for-
mar part de la companyia
de la seva mestra, Martha
Graham, que el va nome-
nar primer ballarí. Als anys
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Les bandes de Derek
Trucks i Susan
Tedeschi van omplir
Sant Feliu de blues

David Castillo
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El Festival de la Porta Fer-
rada recuperava diumenge
la seva nit de blues amb un
dels grans herois de la gui-
tarra d’aquest estil: Derek
Trucks, el superb guitarris-
ta dels Allman Brothers,
amb una banda de sis virtu-
osos que van oferir un con-
cert d’alt voltatge als vol-
tants de la mitjanit.

La cita s’havia iniciat
amb una telonera ben espe-
cial, Susan Tedeschi: com-
panya sentimental de
Trucks, compositora, voca-
lista i guitarrista potent. El
grup, on destacava el gui-
tarra Dave Yoke, va inter-
pretar moltes de les peces
de l’últim treball de Te-
deschi, Back to the river,
com la que dóna títol al disc
o Talking about, 700 hor-
ses, People i Can’t sleep at
night, entre altres del seu
repertori. La cantant ens
pot introduir en problemà-

tiques com el desastre del
Katrina o va fer que ens en-
dinséssim en la vida quoti-
diana, des de la incompren-
sió de l’amor a l’insomni.

Més d’una hora i mitja
després sortia la banda de
Derek Trucks: sis legionaris
bregats en mil batalles, lide-
rats per una de les guitarres
més prodigioses del blues
elèctric. Tancant la seva
gira europea, els homes de
Trucks, amb el sensacional
cantant Mike Mattison, van
fer retronar el poble en un
concert de blues de molta
qualitat, amb instruments
robustos i idees renovades
sobre la tradició. Entre la
joventut i la veterania, la
formació pot interpretar
des de clàssics com Down
in the flood, mític tema de
Dylan and the Band, impro-
visar sobre melodies de
bandes sonores o imposar
un blues contundent amb
uns slides de Trucks
d’època. Col·laborador de
Clapton, J.J. Cale i McCoy
Tyner, el músic va deixar
constància de la seva geni-
alitat en una nit per a mino-
ries, però que ha sigut una
de les grans jornades musi-
cals de la Porta Ferrada. ■

DerekTrucks
electritzala
PortaFerrada

Susan Tedeschi i Derek Trucks, parella sentimental, van
oferir una gran nit musical d’estiu ■ CELIA PEDRI / CLICK ART FOTO

ElComentari
Marta Porter

Merce Cunningham,
més que un reno-
vador va ser un

creador, un inventor, un in-
novador. Sorgit de l’escola
expressionaista de Martha
Graham, ben aviat va utilit-
zar la dansa com una eina
més amb la qual experi-
mentar. La seva amistat
amb el músic John Cage els
va retroalimentar a veure
qui la feia més grossa i
junts van aconseguir crear
nous llenguatges coreogrà-
fics i musicals.

Per ells, la dansa i la mú-
sica eren només dos ele-
ments d’un gran puzle del
qual havien d’inventar la
resta de peces, que eren
pintures, escultures, sons
acústics i elèctrics, feixos
de llum en moviment, teles
de colors, objectes diver-
sos. O potser no, potser n’hi
havia prou amb un cos que
es movia enmig del no res i
sense música. Tot era pos-
sible en el nou món que

L’art de l’experimentació
van crear, sovint influït per
la filosofia zen. I això passa-
va enmig d’una societat
benpensant que tot just
havia superat la Segona
Guerra Mundial. Ells es van
avançar al pop art i a l’estè-
tica dels anys 60, quan fi-
nalment se’ls va compren-
dre. I amb el temps, els que
havien estat titllats de tite-
llaires de fira adquirien el
títol de genis.

Cunningham era tan
capaç de crear una coreo-
grafia d’una partida d’es-
cacs entre Cage i Duchamp,
com de presentar-se amb
prop de 80 anys dalt l’esce-
nari per fer un pas a dos
amb una cadira. Qualsevol
excusa era bona per estudi-
ar el moviment. I amb ell
els ballarins van descobrir
que podien moure parts in-
conegudes del seu cos.

Cunningham ha mort,
però els seus estudis del
moviment fa temps que han
arrelat en la dansa actual.

ha anunciat que es dissol-
drà d’aquí a dos anys.

Presència a Catalunya
El Mercat de les Flors, la
sala especialitzada en la
programació d’espectacles
coreogràfics, havia progra-
mat per a aquesta tardor
un seguit d’activitats festi-
ves amb motiu de la cele-
bració dels 90 anys de Cun-
ningham, coincidint amb
l’exposició John Cage i l’art
experimental. L’anarquia
del silenci, un recorregut
per la trajectòria del seu
amic de tota la vida John
Cage, que va marcar un
punt d’inflexió en el món
de la música. En aquest
sentit, la cartellera que
s’anunciava entre els dies
17 i 22 de novembre es
manté com estava previst.
“La diferència és que, en
comptes de ser una progra-
mació festiva, li donarem
un caràcter d’homenatge”,
explicaFrancescCasadesús,
director artístic del Mercat
de les Flors.

‘Jo cuino, ell renta els plats’
El cicle d’activitats s’agru-
pa sota el títol genèric de Jo
cuino i ell renta els plats.
La frase fa referència a la
comunió que ha existit du-
rant dècades entre Cun-
ningham i John Cage.

“Quan se’ls preguntava a
l’un per l’altre, contestaven
així”, puntualitza Casade-
sús. Amb el Mercat de les
Flors com a epicentre, Bar-
celona viurà uns dies cen-
trats en els dos mestres
desapareguts.

Els actes en homenatge
als dos artistes, que consis-
tiran en exposicions, con-
certs o, entre d’altres, ta-
llers de dansa per a nens,
es repartiran per diversos
punts de la ciutat. Estan
confirmats el Macba, el
Centre d’Art Santa Mòni-
ca, la Fundació Tàpies, el
Teatre Tantarantana, L’Au-
ditori, la sala Apolo i la sala
Conservas. Pel que fa al
Mercat de les Flors, acolli-
rà la companyia Merce
Cunningham durant dues
setmanes, una d’elles en
qualitat de residència men-
tre es fan les activitats per
la ciutat, i l’altra, amb actu-
acions al centre.

Cunningham dirigia des
de feia temps els seus es-
pectacles per ordinador.
Amb aquesta tècnica crea-
va patrons que anomenava
Dance Forms i que els ba-
llarins havien de seguir als
escenaris, acompanyats de
músics i artistes plàstics.
Una vegada dissenyat l’es-
pectacle en la seva totali-
tat, prenia el nom d’Event.

A Barcelona podrem
veure, doncs, dos Events a
càrrec de la Companyia
Merce Cunningham confir-
mats, amb actuacions si-
multànies. En un d’ells,
l’artista i performer Eulàlia
Valldosera farà peces en di-
recte. L’altre comptarà
amb la col·laboració d’An-
toni Tàpies, amb presència
en directe via informàtica.
També tindrà lloc l’actua-
ció musical d’Agustí Fer-
nández (piano), Liba Villa-
vecchia (saxo) i Joan Saura
(samplers) i els músics de
la companyia sota la coor-
dinació de David Albet.

En el moment d’escriu-
re aquestes línies, Casa-
desús estava en procés de
contactar amb la compa-
nyia per assegurar que no
hi hauria cap canvi en les
dates previstes. ■

El coreògraf
preparava
un projecte amb
el pintor Antoni
Tàpies, que
igualmentesfarà

El coreògraf va començar la
seva carrera de ben jove i aviat va

conèixer John Cage: es van
convertir en els dos artistes més

trencadors del seu temps
■ ARXIU
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