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Declaració
de renda

Quarantamil euros en
bequesper a ballarins

El festivalDies deDansa
celebra els 20 anys

D
iuen els indignats: la demo-
cràcia no és votar cada qua-
tre anys. La frase és fal·laç
perquè votem més sovint,

fins i tot quan decidim abstenir-nos o
votar en blanc (vot menystingut pels
mitjans de comunicació, que no
l'inclouen mai als recomptes).
El que proposa el moviment per la

democràcia real és una participació
compulsiva, gairebé full time. Imagi-
nem que això fos possible. Si tots es-
tem reunits en assamblees perma-
nents i transformadores (a les universi-
tats, al carrer, a les fàbriques), ¿qui tre-
balla? O, per recuperar la ironia de
vell acudit del botiguer moribund:
¿qui hi ha a la botiga?
Qualsevol quehagi participat enmo-

viments socials sap que, en l’essència
d’un determinat activisme vocacional,
el compromís és proporcional a) a l’àn-
sia de protagonisme i b) al temps del
que es disposa. Recordo situacions
que s’haurien pogut solucionar amb
una reunió de mitja hora però que
s’eternitzaven perquè els reunits vo-
lien anar a dormir tard. ¿Aquest és el
model de participació que volem? La
necessitat d’invertir temps i energia
en causes col·lectives ja està resolt: en
comptes de socialitzar les decisions,
es va inventar un sistema representa-
tiu que permet l’existència de polítics
professionals (o d'alliberats sindicals)
que, en teoria, ens representen. ¿Que
la representativitat ha perdut eficà-
cia? D'acord, però si tots ens dedi-
quem a la política, ¿qui cotitzarà a la
Seguretat Social?
De la mateixa manera que la políti-

ca parlamentària contamina els seus
propis valors amb un tacticisme auto-

destructiu que ens portarà a la ruïna,
l'àmbit extraparlamentari s'excedeix
en l’expectativa de l'utopia emfàtica i
delNo SeremMogutsWayof Life. Par-
lem clar: l'element que més cohesiona
els drets i les llibertats són els impos-
tos. Mentre els parlamentaris i els ex-
traparlamentaris s’esbatussen, els con-
tribuents fan la declaració de la renda.
Si la democràcia es limités a adminis-
trar responsablement aquests impos-
tos, a imposar una trasparència sense
excepcions i uns sistemes de control
severíssims, a no criminalitzar qui té
ingressos per reforçar els drets de qui
no té recursos (escampant un sistema
que converteix el deure en càstig i el
dret en privilegi), la qualitat de la vida
col·lectiva milloraria.
I, de passada, els que viuendel parla-

mentarisme estèril o de l’efervescèn-
cia radical serien desactivats per l’evi-
dència. En la societat actual, qui té ac-
cés a la revolució no són les institucio-
ns aviciades per la burocràcia i el sec-
tarisme, ni el radicalisme d’ambienta-
dor, que té la pretensió egocèntrica de
voler representar la desesperació. Qui
té la clau de la revolució (és a dir: d’un
canvi estructural en les actituds indivi-
duals i col·lectives) és l’Agència Tribu-
tària.

B A R C E L O N A D E S P E R T A L A D A N S A

]Aquest cap de setmana se celebra al Teatre Arte-
ria Paral·lel el II Certamen Internacional de Dansa
Ciutat de Barcelona amb què un centenar de fina-
listes de diferents disciplines –clàssic, contempora-
ni, flamenc i dansa espanyola– opten a uns 40.000
euros en beques a Europa i els EUA. El projecte,
impulsat per Georgina Rigola i Hansel Cereza (ex-
Fura dels Baus), compta amb el suport del qui va
ser professor de la Julliard School de Nova York,
el mestre argentí Héctor Zaraspe, que presideix el
jurat. “És una oportunitat perquè els ballarins
obrin les seves ments i es confrontin amb gent d’al-
tres escoles i països”, va dir Igal Perry, professor
convidat a Julliard i membre del jurat. L’acompa-
nyen entre d’altres Lola Greco i Catherine Allard,
d’ITDansa, que va assegurar que “molta gent ha
hagut de deixar Barcelona per trobar feina. Estan
en grans companyies i volen tornar, però què els
espera aquí? Hem de tenir idees”.

]Carrers, places, edificis públics... més de 60 espec-
tacles de 30 companyies procedents d’una quinze-
na de països es veuran des d’avui i fins al dia 6 a
Barcelona (CCCB, Fundació Miró, Macba...), Sitges
(plaça de la Fragata) i Sabadell (plaça Dr. Robert).
És la 20a edició de Dies de Dansa, aniversari que el
festival celebra convidant algunes de les compa-
nyies que més han emocionat en anys anteriors. El
que va començar com a manifestació artística –un
model que s’ha exportat a 35 ciutats de tot el món–
s’ha convertit, a més, en una plataforma per a artis-
tes: més de 50 programadors d’Europa i Amèrica
tenen previst assistir a aquest certamen d’entrada
lliure. Com a novetat, l’aplicació de codis QR per
visionar al mòbil. Així, per exemple, quan arribem
a la Boqueria, podrem captar amb la càmera del
mòbil un codi QR que penja d’un cartell. Tot seguit
apareixerà Sol Picó a la pantalla ballant en un in-
dret del mercat. I així amb 19 artistes i llocs més.

El Liceu acull per primera vegada la companyia que va fundar la
mare de la dansamoderna, una de les més antigues dels Estats Units

MarthaGraham, l’origen
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

H
i ha un viatgemític per
als que són grans
amants de la dansa
que consisteix a apro-
par-se fins a la Martha

GrahamSchool of ContemporaryDan-
ce, a l’Upper East Side de Nova York,
a una hora raonable del matí i, des de
l’altra banda del vidre, presenciar l’ini-
ci d’una classe de tècnica Graham.
“Mmm-i-un, contract...”. La pelvis
d’una dotzena de ballarins es contreu
a l’uníson, ambuna cadència vital, sen-
tida, inconfusible. L’essència de mig
segle de dansa condensada en un ins-
tant en què, de sobte, tot es comprèn:
els principis primigenis, el perquè de
l’erotisme. Com deia la coreògrafa, “el
moviment no menteix”.

“Volia començar no
pas pels personatges o les
idees, sinó pels moviments.
Vaig voler dotar-los de sentit. No
volia que fossin bonics o fluids, els vo-
lia carregats de significat profund,
amb emoció, com un onatge”, deia
Martha Graham (Pittsburgh, 1894 -
Nova York, 1991).
Avui és un dia històric per al Gran

Teatre del Liceu. Per primera vegada
rep a l’escenari la companyia que va
fundar lamare de la dansamoderna, la
que va idear una manera radicalment
nova de fer i pensar la dansa, la que va
escandalitzar el públic de la seva èpo-
ca amb un ball que explorava la sexua-
litat humana i la pulsió primitiva, so-
vint inspirant-se en el folklore atàvic
americà... tot en nom de la veritat.
La seva contribució a la creació
es troba a l’adn de tota la profes-
sió coreogràfica contemporà-
nia de l’últim mig segle.
Una oportunitat extraordi-

nària a la que potser no convé
apropar-se si no és ambulls histo-
ricistes. La companyia, de caràcter es-

cassament comercial, no fa concessi-
ons al pas del temps. I a excepció
d’uns cossos, això sí, formats en l’era
2.0 de la dansa, la fidelitat amb què in-
terpreta les peces de Graham pot dei-
xar un regust arcaic.
Hi ha cap problema?
Tres úniques funcions –avui i de-

mà– oferirà la companyia de Graham
en el que ja és una col·laboració de
Loewe amb el Gran Teatre, preludi del
compromís de patrocini que ha adqui-
rit la firma (ahir inaugurava la seva no-
va botiga temporal al passeig de Grà-
cia) per a la pròxima temporada de dan-
sa. I no pot començar de millor mane-
ra: avalant un programa de quatre de
les 180 peces originals que junt amb la

tècnica basada en les contraccions pèl-
viques –la seva escola es va batejar
com La Casa de la Veritat Pèlvica i hi
van passar de Bette Davis a Madonna–
va deixar la infatigable Graham.
La més antiga d’aquestes quatre

obres, que es va estrenar al GuildThea-
tre de Nova York el desembre del
1936, porta per títol Chronicle, i és un
funest preludi de la guerra civil espa-
nyola, que evoca la devastació de l’es-
perit que deixa la guerra al seu pas. Un
tema al qual Graham retornaria uns
anys després amb Deep song (Cante
jondo), sobre el patiment d’una dona
per l’home que lluita al front.
Però aquest serà el colofó del reper-

tori del Liceu. El públic que s’apropi
aquest vespre al teatre de la Rambla co-
mençarà gaudint d’una de les obres
mestres d’aquesta cercadora de la reali-
tat interior: Errand into the maze
(1947), un viatge pel laberint de la fos-
cor del cor del qual aconsegueix sor-
tir-ne triomfal; una dansa
amb què s’enfrontava

a les seves pors i
que va fer servir en si-

tuacions límit, com quan va
patir una apoplexia als 94 anys, de la

qual es va recuperar. “Repetia una i al-
tra vegadamentalment Errand

into the maze. Va ser el meu
salvavides per seguir en-
davant”, comentava.
La segueix Diversion of

angels (1948), producte
de la seva fascinació per

l’art abstracte, més concreta-
ment per l’empremta que li va
deixar quan era encara molt jo-
ve un quadre de Kandinsky.

“Em vaig dir: ‘Algun dia faré això.
Faré una dansa que sigui com aquest

quadre’. I la vaig fer... Tracta de l’amor
a la vida i de l’amor a l’amor, de la troba-
da i la separació d’un home i una dona
–escriu a la seva autobiografia–. Hi ha
una jove de groc que és l’amor adoles-
cent; i una dona de vermell, que infla-
ma l’escenari com l’amor eròtic: és la
flama de Kandinsky”.

I finalment –i tornant a la seva vis espa-
nyola– una peça amb música d’aires fla-
mencs:Embattled garden, del 1958, una re-
creaciómolt personal de l’Edèn ambparti-
tura de Carlos Suriñach. Passin i mirin.c

Quatre de les peces
que va deixar la mítica
coreògrafa es veuran
en tres úniques funcions

L'element que més
cohesiona els drets
i les llibertats
són els impostos
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