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L’òpera Dido i Eneas se centrava en 
una gran peixera on els ballarins es 
capbussaven un cop i un altre 
dibuixant suaus i volàtils filigranes. 
Després va venir Impromptus amb 
l’escenari esberlat i una soprano 
cantant entre els ballarins. Música, 
arquitectura, ingravidesa, eren els 
elements que s’entrellaçaven en 
aquelles ocasions en què Sasha 
Waltz es presentava a Barcelona 
amb més aplaudiments dels que 
podia recollir i són els eixos 
principals de la major part de les 
creacions de la companyia berlinesa 
que el 2009 va celebrar deu anys 
amb una declaració de principis 
renovats: Continu.

Formalment, Continu representa 
un estudi d’imatges en blanc i negre, 
originalment inspirat en les 
arquitectures de la iraquiana 
deconstructivista Zaha Hadid i el 
minimalista anglès David 
Chipperfield, dos autors de museus 

recentment oberts a Roma i Berlín 
respectivament, que van haver de 
pensar la manera d’encabir tot tipus 
de producció cultural i oferir-la a la 
societat en un diàleg de pau per bé 
que acceptant les no poques 
convulsions que les obres d’art 
s’encarreguen de catalitzar. En certa 
manera, la coreografia d’aquesta 
peça volia ser com aquests museus: 
un espai neutre, de vegades blanc i 
de vegades negre, on succeeixen 
moltes coses amb el ritme que marca 
un grup però al qual alguns 

individus no poden evitar de sortir-
se’n i oposar-s’hi, creant un contrast 
sempre enriquidor per a la cultura 
entesa de manera àmplia.

Aquesta doble figuració –coral i 
individual– se serveix del cos 
perfecte dels 24 ballarins en escena i 
la reverberació de la música 
simfònica d’Edgar Varèse, que a 
principis del segle XX fou considerat 

un dels pares de la música 
electrònica. La tria de la seva peça 
Arcana, escrita entre el 1925 i el 
1927, i que recull unes clares 
influències de La consagració de la 
primavera d’Igor Stravinsky en el 
ritme i en la varietat tímbrica, és una 
forma d’encadenar-se obertament a 
la tradició que la precedeix: Martha 
Graham, Pina Bausch i Maurice 
Béjart són tres creadors que van 
utilitzar la partitura de Stravinsky 
per fer la seva particular recreació 
de la idea de ritual, sacrifici i emoció, 
i amb la qual van condensar un 
llegat tècnic i simbòlic de valor 
incalculable per a la dansa 
contemporània que també es pot 
entreveure en aquest Continu.

El que deixa ben clar Sasha Waltz 
és que el ritual no s’acaba amb un 
sacrifici concret, ni la dansa es pot 
limitar a una tècnica ni a un autor 
concrets. En aquest moment de 
maduresa, Waltz se sent baula d’una 
cadena a la qual s’abraça amb força, 
la seva història, però amb la mirada 
posada al futur, entenent que tot és 
un continu sobre el qual cal caminar 
sense aturar-se. 

‘Continu’. Mercat de les Flors. 28 i 29 
de juny.

Sasha Waltz integra música 
i espai en obres de factura 
monumental. La Bàrbara 
Raubert admira ‘Continu’ al 
Mercat de les Flors.

Monumental

S’inspira en 
l’arquitectura de 
Zaha Hadid i David 
Chipperfield

‘Continu’ celebra els deu magnífics anys de la companyia de l’alemanya Sasha Waltz.

Tots els noms
Teatre Lliure: Gràcia 
Fins al 20 de juny

“Tots tenim molts noms i cadascun 
té el seu adjectiu, són com peces de 
vestir, mostra’ls i a continuació 
desprèn-te’n un a un. Quan no tenim 
noms, estem nus. Estar nus és una 
forma d’esperar, esperar que et 
donin un nom, el primer”. Aquest és 
el missatge que John Berger va 
enviar al mòbil de María Muñoz 
durant el procés de creació de la seva 
darrera obra, Tots els noms, on es 
preguntava sobre la relació entre el 
nom d’una cosa i la cosa mateixa. 
També l’acompanyaven les 
reflexions de Carlos Thiebaut, autor 
del llibre Historia del nombrar, al 
costat de la ja habitual Leo Castro 
com a assistent de direcció. 

Després de Cuarto trastero (l’any 
1988) i de l’inoblidable Bach (que 
passat set anys de la seva estrena 
continua girant amb èxit), María 
Muñoz ha encarat el seu tercer solo 
amb més interrogants que mai, com 
si tornés a néixer i es preguntés pel 
seu origen, però sabent on vol 
arribar. La força d’aquesta ballarina 
no coneix límits i la maduresa, a 
més, l’ha dotat d’una expressivitat 
profunda que és capaç de 
transformar-la en un home, un 
conillet o una ballarina pura.

Amb aquesta peça la coreògrafa 
de Mal Pelo retroba el gust pels 
objectes animats i pels animals que 
actuen com persones, que va ser 
marca de la casa en els primers 
temps de la companyia, i la recerca, 
fragmentada entre personatges, 
vídeos i aparells diversos, adopta un 
to lúdic i juganer, amb el qual va 
acostant el text teatral a la seva 
musicalitat, guanyant presència a 
mesura que va perdent la referència. 
Una barreja difícil d’anomenar: Tots 
els noms li estan bé. –B.R.

Muñoz guanya la maduresa.
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