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DANSA

 
El Mercat de les Flors estrena a 
l’Estat una creació cabdal de la co-
reògrafa belga Anne Teresa de Ke-
ersmaeker, Drumming Live. Diver-
sos estudiants de l’Esmuc inter-
pretaran la música en viu.

dotze ballarins. Damunt l’escenari 
també hi haurà una altra dotzena de 
percussionistes que interpretaran 
la música en viu. La majoria són es-
tudiants de l’Esmuc, que han prepa-
rat la peça amb Miquel Bernat, fun-
dador de l’Ictus Ensemble, amb el 
qual De Keersmaeker col·labora ha-
bitualment, i professor de l’escola. 
Pel que fa als ballarins, dos van par-
ticipar en l’estrena de la peça. El ba-
llarí i coreògraf tarragoní Roberto 
Oliván va ballar-la el 1998 i partici-
pa en la reposició com a assistent 
coreogràfic. 

Minimalisme i dansa física 
Drumming és el segon espectacle 
que Keersmaeker ha fet amb músi-
ca de Reich. De fet, el seu primer es-
pectacle portava per títol Fase. 
Quatre moviments de la música de 
Steve Reich. L’origen de la partitu-
ra es remunta a un viatge d’estudis 
que el compositor va fer a Ghana a 
finals dels anys 60. Tot i que es trac-
ta d’una composició minimalista, 
Keersmaeker en va fer una coreo-
grafia “molt física”, “de grup”, “una 
festa”.  “Buscava una obra que du-
rés tota una funció, que no estigués 
dividida en parts, sinó que tingués 

un flux continu”, va explicar la co-
reògrafa. Com la partitura, la core-
ografia està basada en un vocabula-
ri mínim de moviments que es va 
repetint i que alhora varia a partir 
de diferents estratègies, com el 
contacte entre els ballarins o les es-
pirals que van creant, sovint expan-
sives. “Tot i que d’entrada el con-
cepte d’espiral no existeix en la mú-
sica, va ser una opció coreogràfica 
personal perquè és una forma orgà-
nica i organitzativa pròpia que exis-
teix en la natura i el cosmos”, va dir 
la coreògrafa. 

Sobre la relació entre la música i 
la dansa a Drumming Live, l’autora 
de Rosas danst Rosas va dir que “es 

ANTONI RIBAS  
BARCELONA. La coreògrafa belga 
Anne Teresa De Keersmaeker 
(Mechelen, 1960) té una relació 
molt estreta amb la música a l’hora 
de crear els seus treballs. “És una in-
vitació a ballar”, va dir ahir la core-
ògrafa de Drumming, l’obra del mú-
sic minimalista nord-americà Steve 
Reich a partir de la qual va crear l’es-
pectacle homònim. Drumming es va 
estrenar el 1998 al Festival de Vie-
na. Rosas, la seva companyia, el va 
representar cada any fins al 2007 i a 
partir d’avui i fins diumenge arriba 
al Mercat de les Flors amb el títol de 
Drumming Live.  

L’espectacle “forma part de la 
història de la dansa”, va dir Fran-
cesc Casadesús, el director del Mer-
cat de les Flors, i està considerat un 
dels treballs cabdals de l’etapa cen-
tral de la trajectòria de la coreògra-
fa. El repartiment està format per 

tractava de buscar un acostament i 
alhora un allunyament respecte a la 
música”. “Els canvis en la música i 
en la dansa no es produeixen de la 
mateixa manera”, va subratllar.  

“La música em va proporcionar 
un gran estructura, i alhora em va 
donar molta llibertat per desenvo-
lupar les idees coreogràfiques. Vaig 
respectar les quatre seccions prin-
cipals, i després vaig intentar veu-
re com a partir d’un mateix mate-
rial podíem treballar una cosa dife-
rent, intentar buscar una resposta 
coreogràfica que traduís els canvis 
que es produeixen dins la música 
d’una manera no literal”, va expli-
car Keersmaeker.e

Drumming es va estrenar el 1998. La peça va estar en el repertori de la 
companyia Rosas fins al 2007 i es va reposar el 2012. HERMAN SORGELOOS

El Mercat es converteix en una 
festa amb ‘Drumming Live’

Arriba a Barcelona una obra clau de De Keersmaeker

Acció  
L’espectacle 
és “molt físic” 
i “de grup”,  
diu la 
coreògrafa 
belga


