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PacoMuñoztancauna
sèriedediscosinfantils
Ester Pinter
VALÈNCIA

A finals dels 80, Paco Mu-
ñoz, autor de cançons em-
blemàtiques durant la
Transició com Què vos pas-
sa valencians?, va visitar
JoanFusterpermostrar-liel
repertori de temes valenci-
ansperanensquehaviaver-
sionat en un disc. “Fins que

no en faces deu més com
aquest no tornes per ací”, li
va etzibar l’intel·lectual,
impressionat per les possi-
bilitats d’aquell treball.

Dues dècades després, als
69 anys i amb una lesió al
cor que li ha fet suspendre
16 concerts de comiat, Paco
Muñoz dóna per acabats els
deures posats pel mestre i
amic de Sueca. La setmana

passada va presentar l’últim
CD d’una col·lecció de cinc
titulada Paco Muñoz canta
per als xiquets, amb 150
cançons tradicionals. “M’e-
mociona quan joves de vint-
i-tants anys em paren pel
carrer i em diuen que han
crescut amb les meues can-
çons”, comenta.

Aquest darrer lliura-
ment, Paco Muñoz canta

Elsaltalemany
Esteve Soler estrena aquest dijous al festival
Theatertreffen de Berlín l’obra ‘Contra el progrés’

Andreu Gomila
BARCELONA

El dramaturg Esteve Soler
poc es podia imaginar fa uns
mesos que la seva obra Con-
tra el progrés faria el salt a
Alemanyasensehaver-sees-
trenat amb cara i ulls al nos-
tre país. La peça es va veure
a la Sala Beckett el 30 de
generenunalecturadrama-
titzada, però res més. Ell,
convençut de l’excel·lent
material que tenia entre
mans, la va enviar a Berlín,
al Theatertreffen, la fira de
teatre germànic més impor-
tant, dedicada gairebé en
exclusiva a l’art dramàtic en
llengua alemanya. De les
646obresrebudesdetotEu-
ropa, en van escollir cinc. I
unad’elleseraContraelpro-
grés, que s’estrenarà aquest

dijous a la Haus der Berliner
Festspiele, amb direcció
d’Aljoscha Begrich.

Soler ens diu que el més
sorprenent de tot va ser
que la va enviar a Berlín en
català i que ells mateixos la
van traduir. “Pensava que
ni se la mirarien, però això
és un dels prejudicis que
tenim els catalans, que cre-
iem que som petitets i que
no ens faran cas”, afirma.

El dramaturg, de fet, ha
estrenat dues obres a Bar-
celona, Jo sóc un altre, al
TNC, dins el projecte T-6 de
noves dramatúrgies, i Da-
vant de l’home, al Lliure, a
partir de textos de Thomas
Bernhard.

La peça que veuran a
Berlín, assegura l’autor, “no
és tan lluny del teatre polí-
tic alemany”. “Encaixa dins

les seves coordenades, de
Brecht a Jelinek”, afegeix.
Contra el progrés són set
peces breus que rebaten “la
falsa idea existent al vol-
tant de la ciència, segons la
qual ens ha de redimir”,
apunta Soler.

El que més intrigat té el
dramaturg és saber com es
prendran algunes rèpliques
de la peça, com quan un dels
personatges diu: “Hitler va
ser el principal progressista
del segle passat”. “Espero
que s’ho agafin bé: la meva
intenció és mostrar com
Hitlervaferprogressarmolt
la indústriaarmamentística
sense oblidar que va ser una
mala bèstia respecte als
drets humans. I com sovint
no tenim en compte els pre-
judicis que té la ciència per a
la humanitat”, diu Soler. ■

“Pensava que ni
se la mirarien,
però això és un
dels prejudicis
que tenim els
catalans”

per als xiquets 4, va dedicat
a menors de tres anys, i el
formen cançons tradicio-
nals, sobretot de bressol,
que ha extret d’un llibre del
músic ja desaparegut Diego
Ramón. Com a volum nú-
mero 5 del pack, Muñoz ha
publicat un CD de nadales
que es va enregistrar en
plena polèmica sobre la uni-
tat de la llengua, amb veus
de Catalunya i les Illes Bale-
ars. “Va quedar clar que els
nens no tenen aquesta
mena de problemes”.

Paco Muñoz espera que
al novembre es podrà aco-
miadar dels escenaris
grans a Sueca, tot i que se-
guirà cantant en espais pe-
tits per als més petits. ■

Esteve Soler va estrenar ‘Contra el progrés’ a la Sala Beckett amb una lectura dramatitzada ■ FRANCESC MELCION

veritat més profunda, la de
la dansa pura, una abstrac-
ció que es cosifica en emo-
cions treballades des de
l’intel·lecte.

Fa 25 anys ja existia en la
coreògrafa Anne Teresa de
Keersmaeker aquesta ma-
teixa voluntat de mostrar els
mecanismes del moviment,
com ho demostra la peça
presentada al segon progra-
ma, Fase: four mouvements
to the music of Steve Reich,
amb la qual va guanyar un
Bessie Award el 82.

En les quatre parts
d’aquesta obra, la dansa re-
produeix el minimalisme
del compositor americà que
s’avança a la música techno
d’avui transformant ritmes i
conduint les dues ballarines
–Keersmaeker, tan forta
com menuda i delicada, n’és
una d’elles– o tres, o cinc, se-
gons si comptem les om-
bres que s’emmarquen en
cicles infinits de mecànica
corporal semblants a la d’un
rellotge pendular o a una
màquina industrial, darrere
la qual suor i esforç són peti-
tíssimes mostres d’una
emoció que s’expressa a
partir del constrenyiment,
economitzant moviments
per allargar-ne la durada, en
tots els plans i contraplans
possibles. L’expressió d’un
llenguatge mecanicista que
atrapa i queda percudint,
amb les seves al·literacions
sonores i visuals, les ments
dels assistents.

Zeitung / Fase: four
movements to the music
of Steve Reich
Rosas. Coreografia: Anne
Teresa De Keersmaeker.
Mercat de les Flors, 25 i 29 d’abril.

Passat i present s’unei-
xen per la mecànica
del cos, d’un movi-

ment infinit que passa d’uns
a altres, que no s’atura, que
avança, que busca, que
mostra el seu funcionament
amb claredat i l’ofereix obs-
tinadament. Així és com la
companyia belga Rosas
presenta a Barcelona un
doble programa que ens
mostra l’inici, de fa més de
dues dècades, i el moment
actual d’una recerca sobre
el ritme i la forma que se-
gueix vigent i donant uns
resultats meravellosos.

Primer el Mercat de les
Flors va mostrar Zeitung
(2008), amb música de
Bach interpretada al piano
per Alain Franco, i de We-
bern, enregistrada, interca-
lant-se entre silencis i buits
escènics. En una estructura
de solos i duets –amb molt
poques concessions al re-
curs efectista d’alliberar els
nou fantàstics ballarins con-
juntament–, el diàleg entre
tots ells es tradueix en re-
peticions i contrapunts de
frases coreogràfiques que
prenen entitat autònoma
en recrear-se ara amb mú-
sica de Bach, ara amb músi-
ca de Webern, ara sota la
llum trèmola d’un final de
dia, ara amb la claredat de
tots els focus del teatre da-
munt seu. Amb aquests
canvis s’obliga l’espectador
a una multiplicitat de per-
cepcions sobre un mateix
fet escènic que n’allibera la

Crítica dansa

Exercicis de
percepció

Rosas ha mostrat
el resultat de la
seva recerca sobre
el ritme i la forma

BàrbaraRaubert
Nonell

La companyia Rosas ofereix a ‘Zeitung’ una coreografia amb
música de Bach i de Webern ■ HERMAN SORGELOOS


