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Sense Pina Bausch
L

a mort de Pina
Bausch ha provo-
cat una reacció
unànime: es tracta
de la desaparició

de la coreògrafa més influ-
ent de la segona meitat del
segle XX i d’un dels creadors
de les arts escèniques més
grans de tot el segle passat.
Això se li reconeix tenint en
compte noms com ara
Merce Cunningham, Ber-
told Brecht, Peter Brook,
Ingmar Bergman, Jean
Vilar, Giorgio Strehler, Bob
Wilson, Jerzy Grotowski,
Luca Ronconi, Luc Bondy, i
un etcètera més que consi-
derable de creadors, molts
dels quals ja no són entre
nosaltres. El dol per l’absèn-
cia sobtada de la Pina és,
doncs, immens, tan gran
com la buidor que ens deixa
en aquest territori nou que
ella tota sola va conquerir
per a nosaltres: la dansa-te-
atre.

En aquestes mateixes pà-
gines repassàvem no fa
gaire els seus orígens i les
fonts on arrelava la seva
obra. Remarcàvem, per
exemple, dos noms claus:
Kurt Jooss i Rudolf von
Laban, i dèiem que per
aquests dos homes passen
alguns dels moviments més
fecunds de la dansa del segle
XX i la síntesi entre els pas-
sos de la dansa acadèmica i
l’anomenada dansa lliure,
més o menys inspirada en la
míticaIsadoraDuncan.Bus-
caven una fórmula per inte-
grar el cant, la recitació i la
dansa en una sola forma ar-
tística. De 1920 al 1923 van
treballar plegats, experièn-
cia que va seguir després a
partir de 1938 a Anglaterra,
on es van exiliar fugint dels
nazis. Tant Laban com
Jooss van saber veure d’una
manera nova el moviment i
van entendre que el gest té
característiques temporals
que no són negligibles.
Jooss, que a més de pedagog
era coreògraf, s’arrelava en
l’expressionisme, on el cos
esmovianopasapartirde la
negació del pes del ballarí,
sinó justament al contrari,
desde l’evidènciade la lleide
gravetat, cosa que propicia
un llenguatge més dur i so-
vint violent. D’aquí sorgeix,
essencialment, Pina
Bausch. D’aquí i de la seva
estada a Nova York a finals
dels anys cinquanta, on
entre altres coses va desco-
brir els moviments neoda-

La companyia
de Pina
Bausch va
presentar el
2003 al TNC
l’espectacle ‘Der
Fensterputze’
(‘L’home que
neteja vidres’) ■
CRISTINA CALDERER

daistes i les altres avant-
guardes.

Mirada sobre el món
Des dels primers muntat-
ges, Pina Bausch va saber
mostrarunamiradaoriginal
sobre el món. Era una mira-
da existencialista, ja que,

Quadern de teatre.La coreògrafa alemanya, desapareguda el 30 de
juny passat, va bastir un món intel·lectual de les dimensions del
de Bergman, Brecht, Brook o Jean Vilar

Servos ja va fer notar amb
encertqueenl’obrad’aques-
tacoreògrafahihaelements
de teatre èpic. Abusant
d’unes paraules de Brecht
podríem dir que Pina
Bausch, a través del gest,
ens vol fer reconèixer l’ob-
jecte i que, quan ens hi co-
mencemaidentificar,elcap-
gira per tal que ens resulti
estrany. Tampoc no s’atura-
va en l’ús dels efectes tea-
trals més agosarats tant a
través de la conceptualitza-
ció escenogràfica com de la
ja esmentada varietat musi-
cal, que anava dels registres
méscultesalsméspopulars,
o usant una il·luminació que
sovint potenciava tant com
fos possible la recerca del
primer pla quasi cinemato-
gràfic.

Amant del collages com a
mètode i de les escenes si-
multànies que havia desco-
bert en les performances
dels primers anys seixanta
a Nova York, l’obra de Pina
Bausch també es caracterit-
zava per un finíssim humor
negrequedevegadesarriba-
va a ser cruel, però que mai
no queia en la gratuïtat.
Amb un tempo que podia
passarde lentíssimavertigi-
nós, determinava amb savi-
esa la mena de relació que hi
havia entre l’escenari i els
espectadors, que, efectiva-
ment, tant podien ser sacse-
jats amb violència com bres-
solats amorosament.

En qualsevol cas la mo-
dernitat radical de la seva
proposta està fora de dubte
iabasta,entred’altres,elne-
odadaisme ja esmentat, el
movimentFluxus,unacerta
aparença de happennings,
performances que esclaten
des de la més estricta quoti-
dianitat, i una certa fascina-
ció pels objectes que trobem
tant en l’existencialisme
com en el Noveau Roman.
En aquest món, que és bàsi-
cament el món del segle XX,
hi trobem uns ballarins-ac-
tors-éssers humans que
viuen entre l’atzar, el dubte i
la lluita. Per a ella la vida era
un esforç tant quan riem
com quan hem de plorar, i,
des de la més gran fragilitat
física, ens contava la necessi-
tat d’adonar-nos que sempre
ens realitzem entre el dolor
del passat i la incertesa del
futur. I tot això la Pina ho feia
com si no fos gens complicat,
amb un aire rigorosíssim
d’improvisació. Què farem
sense la Pina? ■

Jordi Coca

Pina Bausch
a Barcelona
el 1983,
durant la
presentació
de ‘1980’
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LLIR ENTRE CARDS

Salvador
Sostres

Unproblema
denivell

J
osep Llobet és diputat
pel Partit Popular al
Parlament i diumenge a
la tele li vaig sentir dir

que després d’haver com-
partit alegria i angoixa amb
amics de l’Aragó o de Múrcia
de cap manera no podia ser
nacionalista ni molt menys
independentista. Quan el PP
es pregunti el perquè dels
seus mals resultats a Catalu-
nya no cal que invoqui su-
persticions o fantasmes. Es
pot ser o no ser independen-
tista per moltes causes dis-
tintes però l’argument de
tenir un amic de Terol o de
Múrcia és de pati d’escola,
tristíssim. El Partit Popular
de Catalunya té un problema
de nivell. Amb excepcions
com Vidal-Quadras o Josep
Piqué, aquest partit ha tingut
sempre un problema de ni-
vell polític com el que l’altre
dia exhibia el senyor Llobet
a la tele. Déu –i Espanya– no
vulguin mai que Josep Llo-
bet tingui un amic turc, per-
què aleshores serà partidari
que Catalunya sigui annexi-
onada per Turquia; i Déu nos
en guard, també, que el noi
Pep fraternitzi amb un mu-
sulmà del Marroc, perquè
aleshores l’islam hauria de
tornar a cavalcar-nos amb el
seu endarreriment atroç. No
he participat mai de l’insult
gratuït al PP perquè en nom
de l’antipeperisme s’han fet
coses molt pitjors, però el
Partit Popular de Catalunya
té un problema de nivell po-
lític i intel·lectual. I massa ve-
gades ens ha ofert interlocu-
tors molt poc intel·ligents. El
que diuen d’Espanya no és
gaire diferent del que diuen
els del PSC; i el seu discurs
en l’eix de l’esquerra/dreta
no és gaire diferent del que
té Convergència. Per tant, si
amb idees com les seves dos
partits polítics han pogut
ocupar durant tants anys la
centralitat de la política ca-
talana, vol dir que els errors
cal buscar-los en una altra
banda, i aquesta altra banda
són els foscos personatges
que normalment aquest par-
tit posa en circulació. Amb
les poques excepcions de li-
deratge ja citades, la majoria
de les persones que repre-
senten i han representat el
Partit Popular de Catalunya
són justetes i sinistres, sense
talent ni alegria. I pots tenir
les idees que vulguis, però
per anar pel món amb ga-
ranties cal alguna cosa més
que tenir un amic de Múrcia.

sobre el gran horitzó de la
mort, els humans ens anem
definint dia a dia a través
dels nostres actes i de les
nostres decisions. No es
tracta tant de grans decisi-
ons ideològiques com de
saber manifestar el dolor
perunapèrdua, la il·lusióper

un tema menor, la
necessitat de la tro-
bada amb els altres,
el rebuig a la violèn-
cia i l’abús, la fascina-
ció per les músiques
d’arreu, la meravella
de la repetició, el goig
d’ocupar l’espai, la
sorpresa que sempre
conté la creació, la
necessitat del re-
cor0d i de la discipli-
na, la possibilitat
d’entendre l’espai es-
cènicbàsicamentdes
del terra mateix més
que no pas des de les
parets –cosa que li
venia primer del seu
marit iescenògrafge-

nial Rolf Borzik i després de
Peter Pabst…

Doble sensació
De fet, Pina Bausch buscava
que els seus espectacles des-
taquessinperunadoblesen-
sació de proximitat i de dis-
tanciament alhora. Norbert


