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ElBachdeThile
CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Una imatge de l’espectacle 4D, de Sidi Larbi Cherkaoui

SidiLarbi reuneixels seus
últimsduetsa ‘4D’
El coreògraf explora a Girona la relació entre home i dona

Chris Thile

Lloc i data: Conservatori del
Liceu. Festival de Jazz de
Barcelona (12/XI/2013)

JORGE DE PERSIA

El món de la clàssica està mar-
cat per repertoris tancats. Són
pocs els músics que participen
d’altres camps com el jazz, la
cançó, la improvisació. En el
marc del Festival de Jazz es
va presentar el mandolinista
Chris Thile, jove americà nas-
cut el 1981 que en els últims

anys ha treballat amb sonates i
partites de Bach originàries o
almenys interpretades habitual-
ment en violí. Thile és un vir-
tuós de la mandolina, petit ins-
trument de gran tradició que
utilitza en format renovat més
proper a les guitarres i, natural-
ment, amplificat. Però Thile va
créixer amb altres músiques,
il·luminat pels grans del jazz, i
després experimentant en la
cançó amb alguns grups, a la
qual cosa va dedicar algunes
composicions. La seva veu i la
mandolina són un. Aquí es va
dedicar a la Sonata núm. 1 en
sol menor de Bach, així com

una atractiva i curiosa interpre-
tació de la Partita núm. 1 en si
menor. Transcriure aquestes
obres és una feina important, i
de risc, encara que sabem que
Bach enmolts casos no va espe-
cificar instrument, i si bé aques-
tes peces es reconeixen al violí,
traslladades a la corda punteja-
da (i ambmenys amplitudde re-
gistres) mantenen, si no la seva
essència, molts dels seus trets
formals. I la capacitat musical
de Thile i la seva tècnica prodi-
giosa ajuden amb dinàmiques a
subratllar passatges de notes lli-
gades, articulacions, arpegis i
una rítmica i de vegades a velo-
citats sorprenents. Bach va es-
tar acompanyat de cançons del
mateix Thile i fins i tot algun
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Les prodigioses coreografies
de Sidi Larbi Cherkaoui tornen
al festival Temporada Alta. I
ho fan al Teatre Municipal de
Girona i sota la forma de qua-
tre dels seus millors duets dels
últims anys sota un títol evoca-
dor: 4D. Un títol que no evoca
tant una quarta dimensió com
el temps, diu el coreògraf belga
d’origen marroquí per telèfon
des de Pequín, com la idea que
en aquest espectacle “s’unei-
xen diferents dimensions de la
realitat, de mirar les relacions
humanes”.
Els quatre duets procedei-

xen d’espectacles com In the
spirit of Diaghilev, TeZuKa, Ba-
bel (words) oOrigine, coreogra-
fies que Cherkaoui (Anvers,
1976) ha realitzat any rere any
des del 2008 fins al 2011, però
que ara cobren nova vida i il·lu-
minen nous significats.
“Des del 2009 pensava que

seriamolt interessant veure no-
més dues persones en escena i

a més prendre un duet de cada
espectacle és un exercici molt
interessant per mirar enrere”,
assenyala. Sobretot perquè a
aquest coreògraf que ha creat
fascinants espectacles a duo
amb María Pagès (Dunes) o
Shantala Shivalingappa (Play)
li sembla “molt més important
el duo que l’individu”.
“En el duo es produeix un

joc de miralls que mostra a ca-
dascun dels participants qui
són, que ensenya les semblan-
ces i les diferències i et permet
llegir el que succeeix molt mi-
llor. El duo és la manifestació
més humana. Tracta també de

l’entesa. Et permet connectar
amb ell i sempre el pots com-
prendre”.
Per a 4D Cherkaoui ha elegit

treballs que, assenyala, tenen
tots la seva pròpia història.
Duets entre home i dona com
Matter, una seqüència d’Origi-
ne (2008) en la qual, diu, es con-
traposen Orient i Occident –i
com Occident utilitza Orient i
Orient reflecteix Occident– en
un món atapeït d’objectes, pre-
sidit pel consumisme.
Les coses són diferents a les

altres peces. A Sin (pecat), que
procedeix de Babel (words), vol
mostrarmolt físicament el con-
flicte entre home i dona amb
una mena d’Adam i Eva que
podrien ser eros i tànatos per-

què estan atapeïts d’energia
primària.
“Faun explora també les

energies masculines i femeni-
nes i tanmateix és més sensual.
Sexual però innocent, m’agra-
da molt, té una cosa animal”,
afegeix. I sobre Pure diu que
aprofita dos ballarins noruecs
que ballen com sobre vidre,
que són com gel, per parlar so-
bre la puresa, la perfecció. “Són
manifestacions diferents de
com és un home amb una dona
però tenen en comú que parlen
de contacte, de tocar. També
vull explorar això entre dos ho-
mes o dues dones, però ara no
podia ser o l’espectacle hauria
estat 8D”. I Sidi Larbi Cher-
kaoui somriu.c
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“El duo és la
manifestació més
humana, tracta de
l’entesa, et mostra
com ets”


