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Brossa a La Porta, premi especial de la Crítica, a la Beckett (1996) Anna Maleras i Cesc Gelabert, a començaments dels anys setanta
ROS RIBAS ESTUDI ANNA MALERAS

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

L i feia falta a la dansa a
Catalunya fer un exer-
cici arqueològic i de
revisió que desmen-
tís aquest supòsit del

qual gran part de la gent a Catalu-
nya està convençuda: que aquí tot
va començar amb el postmoder-
nisme dels setanta i que el que es
va fer anteriorment no val la pena
recordar-ho. La ruptura estilísti-
ca en aquells anys d’efervescèn-
cia contemporània va ser real, no
n’hi ha cap dubte; res no unia la
nova creació amb les ballarines
de Joan Magriñà del Liceu a les
quals es considerava nenes pàmfi-
les quan del que es tractava era de
ser nenes dolentes. Tanmateix,
anys després aquell rebuig del
clàssic ja no emmascara el deute
que hi va haver amb les generaci-
ons precedents. És més, es reco-
neix com a nexe d’unió una acti-
tud avantguardista, ja que al final
no és tan diferent l’esperit deMa-
griñà treballant amb el figurinista
Grau Sala, després d’haver-se ino-
culat el virus dels Ballets Russos,
que el dels solos de Cesc Gelabert
a l’Aliança del Poble Nou, als
anys setanta.

Aquesta és la tesi de l’exposició
Arts delmoviment. Dansa aCatalu-
nya (1966-2012) que es va presen-
tar ahir a Arts Santa Mònica amb
instal·lacions videogràfiques i
d’àudio d’Isaki Lacuesta. El cineas-
ta català, que incorpora a l’exposi-
ció els vídeos de l’acabada d’estre-
nar Tranç (en la qual Cesc Gela-
bert, Lorena Noguera i Roser Ló-
pez es reencarnen en JoanMagri-

ñà, La Maña, Carmen Amaya, Vi-
cente Escudero, Roseta Mauri i
TórtoraValencia), ha gravat set so-
los per a la instal·lació De cos pre-
sent, al voltant de la qual gira
aquesta mostra que es podrà veu-
re fins al 26 de gener. En aquesta
es veu Gelabert, Àngels Margarit,
María Muñoz, Sol Picó, Andrés
Corchero, Thomas Noone i Marta
Carrasco com en un diàleg casual
entre els seus diferents solos. La-
cuesta ha confeccionat, a més, ví-
deos amb entrevistes, testimonis i
material d’arxiu que ja handesper-
tat l’interès de TV3 per produir-
ne un assaig.

Comissariada pel crític de La
Vanguardia Joaquim Noguero i
per Bàrbara Raubert, la mostra
–que comença el 1966 “perquè és
l’inici de la matriu on encara es-

tem instal·lats”, quan coincidei-
xen la Suite Bufa de Joan Brossa i
Mestres Quadreny, i la visita de
Merce Cunningham i John Cage a
Sitges, amb cartell de Joan Miró–
posa en antecedents la creació del
moviment a Catalunya. Comen-
çant per aquell famós quadre de
Degas en el qual apareix Roseta
Mauri sobre l’escenari, llavors ba-
llarina de l’Òpera de París; una
pintura que –segons recorda No-
guero estirant el fil– va utilitzar
dècades més tard Magriñà en una
peça en què ballaven uns jovenís-
simsEmili Gutiérrez (ProjecteGa-
llina) i GuillerminaColl (actual IT-
Dansa).

També hi són esmentades figu-
res de la tradició clàssica, com
Ricard Moragas, el ballarí més
complet del segle XIX, que va ser

mestre de Pauleta Pàmies, i aques-
ta al seu torn de Magriñà. I de la
revolució del segle XX, com Joan
Llongueres i els Ballets Russos.
Sense oblidar les figures del fla-
menc:Vicente Escudero, LaChun-
ga, Carmen Amaya, José de la Ve-
ga... A tots els uneix la voluntat de
ruptura, el sincretisme vital i la
convivència d’estils: Magriñà ba-
lla amb Amaya o Joan Tena ho fa
al Paral·lel.

“La dansa catalana –assegura
Noguero– és una filla natural bas-
tarda, a qui no han pagat les esco-
les ni han llegat casa. Li ha fet fal-
ta una escola estable des de la qual
funcionar demanera coherent. Pe-
rò la contrapartida positiva és que
s’ha donat allò que cadascú ha po-
gut fer la seva, i la gent ha tingut la
sensació d’estar sempre comen-
çant de zero. Ara és quan es tra-
çen línies amb el passat recent, i
es crea per fi repertori”.

Paral·lels a aquesta mostra (de
la qual LiquidDOCS i Arts Santa
Mònica han editat un llibre) cor-
ren l’exposició sobre la trajectòria
d’Àngels Margarit amb Mudan-
ces, que s’inaugura demà a l’Espai
Balcó, i les xerrades, conferències
i visites guiades a l’exposició. A
més, s’ha editat un arbre genealò-
gic de la dansa catalana des del
1847, ambmés de dos-cents noms,
entre els quals no apareix el d’Án-
gel Corella i el Ballet de Barcelo-
na. “És incipient i no es tracta de
creació pròpia, més aviat d’una
franquícia de l’American Ballet”,
diu Noguero.c

L’ascensor per
a la seva llar

Ideal per habitatges unifamiliars.
Segur, confortable i econòmic.
Baix consum.
També per edificis existents.
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Arts SantaMònica acull una història de la dansa catalana en què Isaki Lacuesta posa la instal·lació videogràfica

Catalunya, terradedansamestissa


