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N
i un Grec
sense Sas-
ha Waltz!
Podria ser
la procla-

ma dels nombrosos fans
que la coreògrafa alema-
nya registra a Barcelona.
Gent que ha tingut ocasió
de seguir la seva evolució
des d’aquelles primeres vi-
sites en un CCCB a l’aire
lliure, fa d’això quinze
anys; després van venir
els seus duets al Mercat
de les Flors; els Cossos
que dugué al Lliure, més
la seva inesborrable ver-
sió de l’òpera de Purcell
Dido&Aeneas, al Grec del
2008 –quin esdeveni-
ment!–, i també el seume-
rescut debut l’any passat
al Liceu, amb Impromp-
tus, un ballet sobre músi-
ca de Schubert.
“És important tenir

una continuïtat amb el pú-
blic de la ciutat, especial-
ment en el meu cas, ja que
el meu treball té cares
molt diferents”, comentava ahir
Waltz en la seva trobada amb la
premsa. I així és. La companyia
Sasha Waltz & Guests torna al
Grec –avui i demà al Mercat de
les Flors (21 hores), dos únics di-
es amb la taquilla esgotada i l’ex-
pectació pels núvols– per presen-
tar una cosa totalment diferent al
seu gran èxit del 2008. Si Dido &
Aeneas era unmuntatge operístic
que embadalia i conduïa al públic
per camins alegres i coloristes, el
seu actual Continu no persegueix

cap altra cosa que sacsejar a l’au-
diència a través del moviment.
“Intento crear a cada peça un

univers únic i exclusiu, de mane-
ra que ningú no esperi trobar un
enllaç amb Dido & Aeneas, enca-
ra que sí que porta el meu segell,
el meu gust pel moviment orgà-
nic amb què se’m pot identifi-
car”, puntualitza.
Continu és la conseqüència de

dos projectes realitzats per
Waltz per a sengles inauguraci-
ons del Neues Museum de Ber-

lín, projectat per David Chipper-
field, i del Centre Nacional d’Art
ContemporaniMAXXI deRoma,
de l’arquitecta Zaha Hadid, “un
mateix concepte però amb enfo-
caments contraposats”.
En la primera part,Waltz utilit-

za la peça simfònica Arcana,
d’Edgar Varèse (1883-1965), per
traçar l’essència musical de la se-
va coreografia, que dialoga des-
prés amb peces d’Iannis Xenakis
i Claude Vivier. “Varèse m’apor-
ta una nova inspiració, la seva

creació ens dóna pistes
per percebre la música
del segle XX... m’interes-
sa la força de l’impuls de
viure, la llibertat individu-
al, el poder de la terra de
La Consagració de la pri-
mera, del seu contempora-
ni Stravinsky, que també
viu en ell”. En canvi, en la
segona part, la música de
Vivier remet a conceptes
com a estructura, organit-
zació, fronteres, regles, ge-
ografia...
Visualment, l’esceno-

grafia de Continu viatja
del negre absolut en la se-
va primera part –la ins-
tal·lació per al NeuesMu-
seum tenia lloc sobre un
mur negre– al blanc total
de la segona, el color del
MAXXI de Roma. Dues
dotzenes de ballarins de
diferents generacions par-
ticipen en aquest viatge
de lo visceral i primitiu a
lo racional i mental. Una
“difícil peça”, en paraules
de la seva autora. “Comen-
ça amb la instal·lació que
vaig fer per a MAXXI, un
espai molt tranquil que

t’ailla, t’obliga a calmar-te i dei-
xar enrere les tribulacions del
dia per a poder concentrar-te i
apreciar el moviment. De mane-
ra que forço a la gent a calmar-se
per després, en el pas següent,
sacsejar-la”, conclou Waltz.
Per veure quedarà la recent es-

trena d’aquesta infatigable dama
de la dansa alemanya. Es tracta
de nou d’una òpera: Matzukaze,
del compositor japonès Toshio
Hosokawa, que aquestmaig es va
veure al teatre de la Monnaie.c

Festival de Barcelona Dues cites amb la dansa

Un moment de Continu, una coreografia en dues parts que es veurà avui i demà en el Mercat de les Flors

Sol Picó amb Maru Valdivieso

ÀLEX GARCIA

SolPicó se serveix deFassbinderper
retratar lamonstruositat humana
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“Primer forço a la
gent a calmar-se i
concentrar-se, per
sacsejar-la en el pas
següent”, diu Waltz
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Petra, la mujer araña y el putón
de la abejaMaya. Així és comSol
Picó titula la seva última peça,
que veurà la llum dijous (fins al
3 de juliol) al Grec. Per bé que el
resultat del muntatge és, sens
dubte, molt menys festiu i més
amarg del que suggereix aquesta
combinació de personatges de
ficció per a nens i adults. En rea-
litat, tots corresponen a les do-
nes de Fassbinder a Les amar-
gues llàgrimes de Petra von Kant,

el guió en què Picó es basa i del
qual se serveix –un 20 per cent
del text original és present a l’es-
cenari– per a aquest estudi per-
sonal de la monstruositat hu-
mana i la falta d’amor, amb
dramatúrgia assistida per Carlos
Alfaro.
“Marlène –puntualitza Sol Pi-

có– és la dona aranya del títol, i
Karim, de qui Petra s’enamora,
l’abella que va de flor en flor”.
Remoguda per l’experiència
amb actrius de text –per la pre-
miada El ball, amb Anna Liza-

ran, sense anar més lluny–, l’au-
tora de Bésame el cactus ha ofert
el paper protagonista a Maru
Valdivieso.
L’acció transcorre en l’esque-

let desmanegat d’un envelat de
circ amb una barra xinesa al
mig, d’on Petra/Maru –aquí una
domadora demonstres en comp-
tes de dissenyadora de moda–,
es penja sovint. Cada ballarí, afe-
geix Picó, ha complert l’encàr-
rec depensar en unamonstruosi-
tat. D’aquestes idees, n’ha sorgit
després el moviment.

“Crec que m’he arriscat mas-
sa”, confessa la coreògrafa. “Uti-
litzant text i dansa corres el risc
que es converteixi en un monò-
leg amb un cor que balla. I des-
prés hi ha el fet de dirigir una ac-
triu, com aconseguir que es mo-
gui...” Però Valdivieso només té
elogis per a la seva companya de
viatge en el debut al món de la
dansa: “Sol és audaç i intuïtiva,
no et cal buscar una manera de
treballar-hi, senzillament t’hi
llances i mires de trencar amb la
teva manera lògica d’abordar el
text”, confessa l’actriu espa-
nyola, que fa un recitat en caste-
llà “però podria haver estat en
català”.
Espectacle amb final desespe-

rançat. “Només l’amor ens pot
salvar de ser monstres”. c

La coreògrafa alemanya torna al Grec amb ‘Continu’, una peça de contrastos inspirada en lamúsica de Varèse
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