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Rondava l’any 1975. El Brasil 
estava sota una dictadura militar i 
Paulo Pederneiras acabava de 
tornar de l’Argentina, on havia 
estat aprofundint els seus estudis 
de dansa. Amb 24 anys i davant la 
falta de sortides professionals, va 
decidir muntar la seva companyia 
al costat del seu germà i quatre 
amics més. Els seus pares, 
d’aquells que ho farien tot pels i lls, 
van canviar de casa per anar als 
afores i així tenir un espai més 
gran per dur a terme els assajos i 
les produccions amb les quals 
somniaven aquells joves 
esbojarrats, i així va néixer la 
primera peça de la companyia 
familiar: Maria Maria. 

Aquella primera obra –que 
explicava la història d’una esclava 
i era una metàfora de la societat 
brasilera del moment– va ser un 
èxit absolutament inesperat, i es 
va mantenir sis anys de gira per 

tot el país. De fet, durant molt de 
temps el seu títol va ser més 
conegut que el nom de la 
companyia que la representava, 
malgrat que van seguir produint 

altres espectacles d’igual accent 
social, narratius i a partir d’una 
base tècnica clàssica.

 Ja el nom de la companyia, 
Grupo Corpo, es refereix a aquesta 
voluntat d’aglutinar, tant en els 
temes que tracten com en la 
manera de fer-ho, els integrants de 
la companyia –grans ballarins 

tots ells– contents de ballar junts 
en unes obres eminentment corals.

Aquesta constant estilística del 
grup pren una nova perspectiva a 
partir dels anys 90, quan la 
narrativitat i el classicisme de base 
van anar desapareixent en favor de 
l’abstracció dinàmica i la 
inspiració en les arts plàstiques i la 
música. Així es presenten a Bach i 
Parabelo, les dues obres que ens 
porten al Liceu, on s’entén el pas 
que van fer els germans 
Pederneiras per reconduir la 
tècnica clàssica a través de 
l’acceptació dels propis atributs 
brasilers. Grupo Corpo ha portat 
les bases del ballet cap a les 
ondulacions de malucs, la suavitat 
dels salts i la felicitat d’estar, 
perquè és part de la cultura 
brasilera aquesta facilitat per 
ingerir i fer seu qualsevol element 
forà, de manera que l’estil d’avui de 
la companyia ja no és una suma de 
diferents components, sinó un tot 
cohesionat i fascinant.

 Només cal veure Bach per 
adonar-se del seu estil tan 
particular, en aquest cas sumat a 
un efecte de distorsió visual i sonor 
vertical. A partir de la imatge de 
les ofrenes votives, l’escenograi a 
està formada per una xarxa 
invertida de pals l otants on els 
ballarins queden penjats desai ant 
el seu pes, mentre Bach és 
remasteritzat pel violoncel·lista 
brasiler Marco Antônio Guimarãe. 

En canvi, Parabelo és 
l’horitzontalitat, pura terra i camp. 
Segons el seu coreògraf, aquesta és 
la més brasilera de les creacions de 
la companyia, ja que es va inspirar 
en la zona nord-est del Brasil, una 
regió molt seca i pobra però que, 
curiosament, ha desenvolupat un 
art plàstic de gran riquesa 
cromàtica. La banda sonora, a 
partir d’elements naturals i cants 
de la zona, està i rmada per dos 
músics curiosos que comparteixen 
també una faceta literària, Tom Zé 
i José Miguel Wisnik.

Encara que són peces que ja 
tenen uns anys, la qualitat de la 
seva proposta  és una manera 
extraordinària d’entrar en aquest 
nou Brasil desacomplexat que ha 
estat capaç de fer una síntesi entre 
elements de la cultura ben distants 
–aquí el ballet, la calidesa, 
l’abstracció i el paisatge de la seva 
terra– marcant el ritme futur cada 
cop amb més seguretat. 
 
GRUPO CORPO 

Gran Teatre del Liceu 

Del dj. 31 de maig al ds. 2 de juny

ballet clàssic ens apropa a un conte de 
fades. Un bruixot ha transformat la reina 
Odette en cigne i és a la nit quan recupera 
l’aparença humana; un príncep que li juri 
amor etern desfarà l’encanteri. Més de 30 
ballarins es mouen per l’escenari en 
aquesta versió representada pel famós 
Ballet Corona del Teatro de Moscú. 

La Caldera 
(Torrent d’en Vidalet, 43). T. 93 415 68 51 . 
www.lacaldera.info.  

(!) Manuales de saliva Amb 
Gemma Diaz i Vero Cendoya i Adele 
Madau (música). De dl. a dc., 20 h. 8 €. 
Del 4 al 6 de juny. 

Un espectacle d’emocions i amb un 
humor incisiu. La dansa-teatre como a 
llenguatge que materialitza emocions i 
sensacions familiars. El cos i la música de 
un violí elèctric tradueixen en l’escenari 
l’univers íntim de la família.

Mercat de les Flors 
(Lleida, 59). T. 93 426 18 75. www.
mercatl ors.org.  

(!) Sudansa 2012 Amb Leftovers. 
Ds., 17, 18.15 i 19.30 h. 3€. Només 
dissabte 2 de juny. 

La companyia de dansa ‘Leftovers’ 
estrena el seva nova creació ‘Toxic’.  Una 
combinació de hip hop amb altres estils 
com el contemporani,  burlesque, 
bollywood i tango entre d’altres. 

GRATIS (!) Tot Dansa 2012 Dc., 
18.30 h. Cal fer reserva prèvia a maria@
qsl.cat. Només dimecres 6 de juny. 

Nova edició d’aquesta proposta 
artística única, ha estat creada i 
protagonitzada per 210 alumnes de 10 
Instituts d’Ensenyament Secundari de 
Barcelona, amb la música en directe 
interpretada per alumnes de l’escola de 
Música de l’Eixample en el mateix 
escenari i dirigida pel coreògraf  
professional Sebastián García Ferro. 

Teatre Lliure: Montjuïc 
(Pg. Santa Madrona, 40-46). T. 93 289 27 
70  . www.teatrelliure.com.  

(!) Cesc Gelabert V.O.+ Dir: Cesc 
Gelabert. Amb Cesc Gelabert. De dc. a ds., 
20.30 h. Dg., 18 h. De 16 a 25 €. Fins al 3 
de juny. 

Nou espectacle de Cesc Gelabert que 
inclou l’estrena de solos i la interpretació 
de peces antigues revisades per a aquesta 
ocasió. Una ullada al passat des d’un 
present que mira cap el futur. Una 
proposta que retorna al cor, al nucli, a 
l’alambí de la seva creativitat, a l’essència 
del seu moviment i de la seva presència. 

Teatre Tantarantana 
(Flors, 22). T. 93 441 70 22. www.
tantarantana.com.  

NOU (!) Si existeix l’altre potser 
existeixi jo Dir: Roberto Romei i Julio 
Álvarez. Amb Alumnes de l’IES Milà i 
Fontanals, Alumnes d’El Xamfrà del 
Raval, Alumnes de l’Associació per a 
joves TEB. De dj. a ds., 20 h. Dg., 19 h. 
6 €. Del 31 de maig al 3 de juny. 

Dos directors d’escena, dos coreògrafs i 
un dramaturg treballen amb un grup 
d’adolescents del Raval per entendre i 
expressar què signii ca viure aquest estat 
intermig que és l’adolescencia i en un punt 
de troballa de mestillatge internacional 
com aquest barri de la ciutat. 

A Bach, Grupo Corpo juga amb les ofrenes votives.

Dansa
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat
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Cos brasiler
‘Càlida’, ‘expressiva’ i ‘sensual’ són adjectius 
que costa d’emparentar-los amb la dansa 
d’arrel clàssica, però que s’apliquen al Grupo 
Corpo. Per Bàrbara Raubert

Els brasilers han 
portat el ballet cap 
a les ondulacions 
de malucs i la 
suavitat dels salts


