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Honestamicrohistòria
CRÍT ICA DE DANSA

A la plaça Camille Jullian de
Bordeus hi ha l’antiga església
de Sant Simeó. Va deixar de
ser-ho als anys de la Revolució i
des d’aleshores hi ha hagut un
magatzem de sal, una acadèmia
de cadets, un garatge... Avui és
un cinema amb cinc sales, es
diu Utopia, i s’anuncia com
d’art i assaig, una denominació
que en aquest espai singular, al
costat de la falç i el martell, con-
tinua plena de vida. S’hi fan es-
trenes de pel·lícules d’autor i
s’hi reposen les grans obres del
setè art. Aquests dies projecten
cintes de Billy Wilder, com Fedo-
ra i Primera plana. El seu lema:
“Cinema garantit sense 3D”.
Les tres dimensions són a la

placeta, farcida de terrasses, on
medita una figura asseguda,
amb els braços que li envolten
les cames, ficada en una esfera
que evoca la bola del món. Està
feta amb caràcters llatins, grecs,
xinesos..., però que no confor-
men cap paraula ni cap missat-
ge. Fan pensar en l’essència del
pensament, en el llenguatge,
allò que ens fa humans. L’escul-
tura és un autoretrat de Jaume
Plensa, l’artista barceloní que ha
exposat durant tres mesos a la
capital d’Aquitània.
Una altra figura replegada en

ella mateixa, aquesta de vuit

metres d’alçada i accessible a
l’interior, medita a la plaça de la
Borsa. Els edificis d’aquest espai
monumental recorden un palau
neoclàssic, però el nom de la
plaça multiplica les reflexions
de l’espectador que contempla
el meditador: la borsa, la gran

crisi, la persona que es recull
silenciosa a pensar. Aquí Plensa
ha fet servir l’alfabet llatí i –com
li agrada a l’autor– canalla i
adults s’hi fiquen per resseguir
les lletres amb els dits.
A la plaça de Sant Pere, pas

obligat del camí de Sant Jaume,

la figura que hi medita està feta
amb notes musicals. És el ma-
teix artista amarat de música,
com quan es ficava dins l’arma-
riet del piano de paret que el
seu pare tocava sense saber que
el nano hi estava amagat.
Les figures dialoguen amb els

espais i amb els que les obser-
ven. Des de l’altra riba del riu,
al costat del pont de pedra, els
tres poetes de Plensa observen
els bordelesos: l’un es tapa els
ulls, l’altre la boca i el tercer les
orelles. Però com que és una
exposició temporal, estan a punt
de marxar; esperem que aviat
tornin a dialogar amb altres pas-
sejants en altres indrets.
Quan La Vanguardia va infor-

mar d’aquesta exposició i va

editorialitzar amb un Pensem
que... que es titulava “Si cal anar
a França”, de seguida vaig bus-
car bitllets per Bordeus, una
magnífica ciutat regada per la
Garona i el magnífic vi autòc-
ton, i ara intervinguda per l’artis-
ta barceloní. No sóc cap expert
en art, només una persona encu-
riosida que és feliç quan l’artista
emociona: és el cas de Jaume
Plensa. M’emociona el seu bagul
del passeig del Born i espero,
com sembla que ha de ser, que
aviat Barcelona tingui una nova
gran obra pensada per a la seva
ciutat, que dialogui i faci medi-
tar els ciutadans.c
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Obrahonesta, nua, essencial. La co-
lumna dramatúrgica d’aquesta pe-
ça delmàxim representant francès
de la no-dansa (Jérôme Bel) és la
memòria del ballarí, la d’aquest jo-
veCédricAndrieuxque la protago-
nitza i alhora li dóna títol. Forma i
contingut coincideixen: aquí hi ha
la seva biografia ballada, la seva
formació íntima, vocacional i pro-
fessional, una confessió verbal que
posa fil a les perles del que ha estat
la trajectòria ballada dels seus
32 anys de vida i les enfila en un
bonic collar que, si acaba sent emo-
tiu, és precisament per la seva
transparència.
Andrieux retrocedeix fins a la in-

fantesa, quan el seu cos no sembla-
va dotat per a la dansa (segons la
mestra, les classes servirien a la
criatura almenys “per al seudesen-
volupament personal”). Continua
amb la formació reglada, hereva
de l’esperit igualitari del 68 fran-
cès que la sevamare i la dansa con-
temporània del moment compar-
tien (no classista, gens elitista).

Després, el ballarí explica el seu
pas per l’escola i la companyia de
MerceCunninghamals EUA (a les
gires per França l’àvia li deia que
la coreografia era magnífica, però,
sisplau, que avisés Merce que la
música sonava horrible). A conti-
nuació, l’enorme plaer que va ser
passar a la naturalitat joiosa de
Trisha Brown des de la tensió que
havia comportat l’exigència en els
límits de Cunningham (sempre
forçant-los fins a aconseguir un
moviment imperfecte, en certa
manera fracassat). I al final el re-
laxament d’estar en l’espectacle
The showmust go on deBel, al cos-
tat d’un munt de companys vestits
de carrer, amb la naturalitat de

moure’s sense por de les lesions i
interpretar cadascú a la seva ma-
nera els títols de la selecció de
conegudes cançons pop que inte-
gren aquesta obra que no ha estat
mai a Barcelona.

Com a microhistòria personal,
la biografia d’Andrieux exerceix
d’ADNdel cos general de la dansa,
és l’os de Cuvier que permet re-
construir l’esquelet de què forma
part. Per a un ballarí que havia tre-
ballat habitualment en l’abstrac-
ció, obligat a concentrar-se en la
coreografia de talmanera que amb
prou feines podia pensar en res
més, l’experiència d’autèntica re-
flexióque buscaBel des d’unmovi-
ment relaxat i natural representa
un nou estadi de consciència. El
mateixque també significa aBarce-
lona per a un públic que ha tingut
poc contacte directe amb les crea-
cions que Andrieux comparteix
amb els espectadors. Amb una veu
sòbria, monòtona i plana al servei
d’unanarració escarida, condensa-
da i essencial, Andrieux explica la
seva vida en la dansa de manera
clara i lenta. El to tan aviat convida
a la reflexió com, per la seva asèp-
sia, deixa les emocions en el camp
de l’espectador. La lliure recepció
i descodificació de la peça forma
part de la seva poètica oberta.

El ballarí assumeix una altra
mena de virtuosisme, lluny del de
Cunningham: alternar paraula i
moviment, sentir per fer sentir,
seduir-nos sense més virtuosisme
ni altres línies boniques que les de
la sinceritat. Bonic regal.c
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