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LLEGIU L’ENTREVISTA AMB EL COREÒGRAF
MARTIN SCHLÄPFER A

Cinema
emmudit

L
a mateixa setmana que una
pel·li muda guanya el Gaudí a
lamillor obra en llengua catala-
na m’assabento del tancament

imminent dels estudis de doblatge Sono-
blok. Des del 1969, uns tres mil films i
més de deu mil episodis televisius han
trobat la veu a Sonoblok, doblades al cas-
tellà o al català, o sonoritzades. La prem-
sa cultural que ha omplert pàgines amb
el tancament de les llibreries Catalònia,
Robafaves o Proa no diu ni piu de Sono-
blok. Què ho fa? Una indiferència relaci-
onada amb els fantasmes que enterbolei-
xen la percepció de la cultura. El 1987,
quan Joan Manuel Serrat va treure la
cançó Los fantasmas del Roxy, jo traduïa
sèries per a Sonoblok. Llavors els estu-
dis eren al número 84 del carrer Roger
de Flor. L’èxit de TV3 afegia un punt de
velocitat al moviment uniformement ac-
celerat per la pastanaga olímpica. Els
fantasmes de la cançó de Serrat allà eren
d’una altra mena. Abans que el 1977 So-
noblok s’hi instal·lés, l’edifici havia estat
convent i fàbrica de gel. Algun tècnic ve-
terà parlava del fantasma d’una monja
que pertorbava les gravacions, i les sales
de doblatge eren les antigues cel·les, des-
prés cambres de gel, a banda i banda
d’un llarguíssim passadís. Hi feia molt
de fred. Potser per això el 2002 la pasta-
nagueta del Fòrum de les Cultures va
portar Sonoblok a la seu actual del 22@,
amb unes instal·lacions al carrer Perú
que van costar un ídem i que va inaugu-
rar un estarrufat alcalde Clos.
Sonoblok és història viva, i els fantas-

mes del Roxy una minúcia al costat dels
seus. Rovira-Beleta hi va doblar al català
La dama del alba o Crónica sentimental
en rojo. Clàssics comAllò que el vent s’en-
dugué, Casablanca o E.T. van aprendre a

parlar en català a can Sonoblok. També
sèries com Dallas, Perry Mason o Veïns.
En els últims temps, moltes de les pel·lis
anglosaxones que s’han estrenat en cata-
là han sortit d’aquí: sagues com les de
Harry Potter o d’El Senyor dels anells, el
Hòbbit, El discurs del rei, El pacient an-
glès... Els defensors de la V.O., entre els
quals em compto, no podemobviar la di-
mensió sociolingüística del doblatge.
Veure pel·lis en versió original és útil
per aprendre idiomes, ergo veure pel·lis
doblades al català ho és per aprendre ca-
talà. Seria absurd que hi renunciéssim
en favor de la subtitulació i en canvi es
mantingués el doblatge al castellà. O tots
muts o tots xarlatans.
L’any 87 Serrat cantava “sobre las rui-

nas del Roxy juega al Palé el capital” en
referència a l’oficina del Banc Central
en què es va transformar el cinema. Pot-
ser aramateix Serrat ja prepara una can-
çó en català sobre les ruïnes de la Catalò-
nia i el McDonalds que hi posaran (per
sant Jordi m’agradaria anar-hi a signar
llibres, a aquest McDonalds). Però quan
Sonoblok se’n va anar a jugar al Palé al
22@, a Roger de Flor s’hi va instal·lar
una perruqueria xinesa. Veig a la xarxa
que el 2009 la van investigar per oferir
serveis amb “final feliç”. És una metàfo-
ra antonímica del final de Sonoblok.

Kunst der Fuge, coreografia de Martin Schläpfer, amb Alexandre Simoes i Nicole Morel

Nacho Duato
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P
otser és pel renom de la
companyia, per la set de ba-
llet que viuBarcelona o per-
què només hi ha dues fun-
cions programades (avui i

demà), però el cas és que el Ballett am
Rhein deDüsseldorf ha penjat el cartell
de “localitats esgotades” al Liceu, una
notícia excepcional en els temps que
corren. Es tracta de la formació estable
de la Deutsche Oper am Rhein, una de
les institucions culturals més impor-
tants d’Alemanya des que el 1955 es van
unificar els teatres deDüsseldorf i Duis-
burg. I amb el seu de-
but al teatre de la
Rambla s’amplia el ci-
cle que el GranTeatre
està duent a terme
amb creadors inspi-
rats en la música de
Bach, deHeinz Spoer-
li fins a John Neu-
maier, Jiri Kylian,
William Forsythe,
Mauro Bigonzetti o
Nacho Duato mateix.
El torn, aquest cop, és
per al director artístic
actual del Ballett am
Rhein (Ballet del
Rin), el suís Martin
Schläpfer, que ofereix
al públic barceloní la
seva Kunst der Fuge
(L’art de la fuga), la
primera creació d’en-
vergadura que va cre-
ar, al 2002, amb22 ba-
llarins –entre els
quals hi havia la nota-
ble Marlúcia do Ama-
ral– i les fugues de
Bach com a leitmotiv.

“Bach inspira
molts coreògrafs, pel seu poder i pure-
sa. No és com Schumann, Schubert o
Mahler, no hi ha patiment, en la seva
música, només la puresa de l’ésser hu-
mà, l’essència; com caminar tot sol per
la vida. Els colors, el ritme i la melodia
de la seva música, a molts ens ha dut a
algun lloc que va més enllà del període
deBachmateix”.Martin Schläpfer con-
versa amb La Vanguardia per telèfon,
emocionat amb aquesta visita, la prime-
ra que fa a Barcelona. Ballarí excepcio-
nal dels vuitanta –va ballar durant anys

amb Spoerli i va formar part del Ballet
Winnipeg del Canadà–, Schläpher es
va precipitar penjant les sabatilles. “Es-
tava unamica perdut, era un home jove
i complex, i buscava una cosa que no
arribava a trobar”, explica. El 1990 va
fundar una escola de ballet i va ser no-
menat director del Ballet de Berna. El

1999 va crear el Balletmainz, que va di-
rigir fins al 2009. Fou aleshores quan
es va posar al capdavant del Ballett am
Rhein Düsseldorf Duisburg.
“El meu punt de partida –afegeix so-

bre Kunst der Fuge– no és competir
amb la música de Bach, sinó confron-
tar-la des d’un altre angle. No provo de
donar-li un significat, només projecto
imatges que veig en la música i després
les elaboro amb els meus ballarins”.
D’altra banda, el coreògraf juga amb el
significat original de fuga: fugida o tam-

bé persecució. Quant a les influències,
cal esmentar Forsythe o Spoerli
maetix. “I Balanchine –afegeix–, espe-
cialment des que sócmadur, perquè no-
més ara puc entendre el que va fer
aquest home: ho va reduir tot a cossos,
música i dansa; per què vols vestuaris
voluptuosos ni decorats... Comva fer Pi-
casso en la pintura, Balanchine va des-
envolupar un forma d’arribar aquí i For-
sythe la va desconstruir als anys setan-
ta; aquesta és la base del meu desenvo-
lupament coreogràfic”.
La visita d’aquest conjunt –48 ba-

llarins de 20 nacionalitats que poden
aparèixer en més de 70 actuacions per
temporada, bé a l’Òpera de Düsseldorf

o al Teatre de Duisburg– es pot consi-
derar un privilegi. “És molt complicat
sortir de gira: hem de ser a dues ciu-
tats, a dues cases d’òpera i amb dues
orquestres per assajar. No em faig il·lu-
sions, no serem mai una companyia
que giri, però no m’interessa tant anar
pel món com construir relacions esta-
bles amb algunes ciutats: París, Barce-
lona...”, conclou.c

NachoDuato dirigirà
l’Staatsballet deBerlín

ARXIU

El director artístic de la
companyia, el suís Martin
Schläpfer, mostra una
peça pròpia sobre Bach

Els defensors de la V.O.,
entre els quals em compto,
no podem obviar el paper
sociolingüístic del doblatge

BERLÍN Agències

Dos anys després de fer-se càrrec del
ballet Mikhailovsky de Sant Peters-
burg, on va ser capaç d’atreure figures
del Bolxoi com Ivan Vassíliev i Natalia
Osipova, Nacho Duato fa un nou gir a
la seva carrera i accepta dirigir el Ba-
lletNacional deBerlín, càrrec que ocu-
parà a partir de l’agost de l’any vinent
amb contracte fins al 2019 (amb possi-
bilitat de pròrroga). L’estrella de la
dansa contemporània, que va tenir
una sortida desairada de la Companyia
Nacional deDansa després de dues dè-
cades de treball, veu com un dels seus
somnis es fa realitat: dirigir la princi-
pal companyia de Berlín, on succeirà
el rus Vladímir Malàkhov –“he de po-

lir-memolt per igualar la seva feina”–,
que la setmana passada va anunciar la
seva intenció de no prorrogar el seu
contracte.
Nascut a València fa 56 anys, Duato

és un dels coreògrafs
amb més reconeixe-
ment internacional, si
bé la seva predilecció
per les tècniques mo-
dernes en dansa i la se-
va tendència a aparcar
les sabatilles de punta
l’han convertit en blanc
d’un sector del ballet.
Amb tot, Duato va reco-
nèixer a Berlín, davant
de l’alcalde governador
de la ciutat, Kalus

Wowereit, que està “molt obert a no-
ves idees” i se sent capaç, després del
seu pas per la CND i el Teatre Mi-
khailovsky, de “mantenir el repertori
clàssic de l’Staatsballet combinant-lo
amb noves coreografies”. L’artista va-
lencià no va voler avançar noms però
va subratllar la importància de poder
comptar amb “coreògrafs nous, joves i
originals” tant com amb els consoli-
dats. L’Staatsballet va sorgir el 2004
de la fusió dels conjunts de dansa de

les tres òperes estatals
de Berlín (Staatsoper,
Deutsche Oper i Kom-
mische Oper) i té la seu
en la primera, amb
Daniel Barenboim com
a director musical.
Duato va negar que

tingui la intenció de
mantenir la direcció del
Mikhailovsky, tot i que
tornarà periòdicament
a Sant Petersburg com
a coreògraf resident.c

El Ballett amRhein de Düsseldorf debuta al Gran Teatre amb ‘L’art de la fuga’
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