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Albert Bover
jamboree (21.00 i 23.00 hores)

El pianista barceloní actua 
en format de duo amb el 
contrabaixista i compositor
Alexis Cuadrado.

Mor el ballarí essencial
El coreògraf nord-americà Merce Cunningham 
va morir ahir a Nova York als 90 anys d’edat

Es va iniciar amb la gran Martha Graham i va treballar 
amb Andy Warhol i John Cage, de qui va ser parella

iDoYa NoaiN
NOVA YORK

A
mb una mort tranquil·la, 
les causes de la qual no 
va especificar la fundació 
que porta el seu nom i que 

ha deixat encarregada de la gestió 
del seu llegat, l’art va perdre ahir 
Merce Cunningham, un home que 
va aconseguir personificar la seva 
essència: la gosadia, la bellesa, la 
imaginació, el virtuosisme, la re-
volució, la sorpresa i, en definitiva, 
la creació d’un camí que només po-
den construir alguns privilegiats 
perquè la resta de la humanitat ar-
ribi a llocs inabastables de qualse-
vol altra manera. Les portes del seu 
estudi al West Village s’obrien ahir 
per a tots els qui volien acostar-se al 
lloc on, fins a l’últim moment, va 
continuar creant un dels coreògrafs 
més importants de la història, que 
va donar un paper inusitat a l’atzar 
–cosa molt diferent de la improvi-
sació– i que va reinventar la dansa 
en part fent-la independent d’altres 
elements com la música, desposse-
int-la de l’obligatorietat d’una es-
tructura narrativa.
 Es demanava que ningú portés o 
enviés flors. Els diners tindrien més 
bon ús si es donaven al seu Pla Llegat, 
un innovador full de ruta que va dei-
xar traçat per preservar la seva obra 
i els drets de la seva gestió. La seva 
companyia (que el novembre vinent 
s’aturarà al Mercat de les Flors), se-
gons aquell pla, entrarà en una gira 
internacional de dos anys després de 
la qual abaixarà el teló per sempre.
 
Primers Passos De baLL / Nascut a 
Centralia (Washington) l’any 1919, 
Merce Cunningham va ser l’únic 
dels seus germans que no va seguir 
el camí de l’advocacia com el seu pa-
re. En aquella ciutat lligada a la fusta 
va fer els primers passos de ball. 
 El 1939 va aterrar a Nova York, 
preparat per convertir-se en el segon 
home que s’integrava a la compa-
nyia de dansa de Martha Graham. 

sUmmersPaCe (1958) 3Amb música de Morton Feldman i 
escenografia de l’artista plàstic Robert Rauschenberg.  

PiCTUres (1984) 3Estrenada a l’Olimpíada de les Arts de Los 
Angeles, és l’obra més clàssica del coreògraf. 

WaY sTaTioN (2001) 3Tecnologia audiovisual i internet per 
renovar el concepte de l’atzar traslladat al moviment.

AFp / GABRIEL BOUYS

UN GraN iNNoVaDor 3 El coreògraf Merce Cunningham en una 
fotografia a l’Òpera de parís l’any 2005.

ADÉU A UN LLEGENDARI MESTRE DEL MOVIMENT

I tot just trepitjar la ciutat i mirar-
ne l’skyline, va dictaminar: «És la me-
va llar». I ja ho va ser per sempre, en-
cara que a les seves coreografies es 
mantinguessin sovint connexions 
amb el seu passat i encara que fos a 
Europa on primer li va arribar un re-
coneixement que ara és universal.

ÍNTims CoL·LaboraDors / Merce Cun-
ningham, un dels pioners en l’ús dels 
ordinadors a la coreografia, anome-
nava dansa el que molts altres els cos-
tava identificar com a tal. I, com de-
ia ahir el director executiu de la seva 
fundació, Trevor Carlson, «no va dei-
xar que el guiessin les convencions». 
 Es va entestar sobretot a no repe-
tir-se –«prefereixo l’aventura a coses 
fixades», va dir una vegada–. Va defi-
nir l’atzar com «una manera d’alli-
berar la imaginació dels seus propis 
clixés». Va col·laborar amb grans ar-
tistes de la segona meitat del segle 
XX, com ara Jasper Johns, Andy War-

hol i Robert Rauschenberg. Però el 
seu més íntim col·laborador va ser, 
fins a la seva mort el 1992, John Ca-
ge. Eren parella des dels anys 50, pe-
rò no ho van confirmar oficialment 
fins al 1989, quan el músic va dir, 
amb una innocència que va enxam-
par el món per sorpresa: «Jo cuino i 
Merce renta els plats».
 Merce Cunningham va ballar i va 
coreografiar, va innovar i va emoci-
onar fent-ho. «A la història de l’art 
–va explicar en una ocasió– coses 
desconegudes es fan part de la soci-
etat i tothom ho accepta. L’artista 
òbviament continua avançant. In-
tentes veure quin és el problema se-
güent o quin és l’interrogant que cal 
plantejar. Això és el que fa un artis-
ta: troba una nova pregunta». H

Va reinventar la 
dansa en part fent-la 
independent de la 
música i la narració

L’OPINIÓ

Vaig aprendre la tècnica Cun-
ningham a Nova York, al Merce Cun-
ningham Studio, amb una beca de 
la Generalitat, el 1984. Aprendre 
una tècnica avantguardista com 
aquella directament del seu crea-
dor em va marcar. Cunningham te-
nia una gran presència. L’atzar ju-
gava un important paper en la se-
va obra i va saber ser pioner també 
a usar noves tecnologies.
 «La dansa per mi és moviment 
en temps i espai. Les seves possi-
bilitats estan dirigides sols per 
la nostra imaginació i les nos-
tres dues cames. No veig per quin 
motiu el moviment ha de repre-
sentar alguna cosa», deia. Cun-
ningham era avantguardista. Ho 
vaig comprovar el dia que vaig 
veure, sorpresa, com unes quan-
tes persones deixaven la sala en 
una funció prop de Nova York.
 I era també un creador perfec-
cionista i meticulós. Filmava les 
seves obres, de les més senzilles a 
les importants. Vaig tenir l’opor-
tunitat de recopilar i visionar molt 
material audiovisual seu a la Cun-
ningham Dance Foundation, i de 
portar-ne algunes a Catalunya. 
 merce Cunningham ha deixat 
organitzat el futur perquè es pu-
guin  beneficiar del seu llegat les 
pròximes generacions. Encara 
que la dansa sigui molt efímera, 
tenim un passat que ens ajuda a 
construir el futur. I Cunningham 
n’és una part essencial.
Coreògrafa i pedagoga

Un artista 
avançat

AMÈLIA

boluda


