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Descobrir realitats
molt amagades

L’APUNT cinema era un número de barraca. I així ho van per-
cebre cineastes que no van voler convertir el cine-
ma en realitat, sinó en ficcions inversemblants que
ens mostren l’altre cantó del mirall. Aquests autors
van defugir de mimetitzar la vida real i van endin-
sar-se per imaginatius camins que en el fons sí que
mostren una realitat: la que no veiem.Jaume Vidal

Per damunt de transformacions dadaistes, d’esclats
de rock-and-roll, de maigs del 68, de l’arribada a la Llu-
na i de la invenció del xip, un dels fets cabdals del se-
gle XX és la creació del cinema. I gràcies a aquest fet
milers de persones han viscut vides paral·leles i im-
possibles. El cinema, una ficció, és la materialització
del somni. I així es va entendre en un principi quan el

“Estava obsessionada per
les espirals.” Espirals en el
temps però també en l’es-
pai configuren Drum-
ming Live, una coreogra-
fia d’Anne Teresa de
Keersmaeker que per pri-
mer cop es podrà veure al
Mercat de les Flors a càrr-
rec de Rosas (des d’avui i
fins al 30 de març).

Considerada una peça
fonamental de la història
de la dansa, Drumming
Live va ser creada el 1998
per a dotze ballarins amb
música del compositor
nord-americà minimalis-
ta Steve Reich. “Era la se-
gona vegada que treballa-
va amb la seva música i em
va interessar per la seva
llargada i fluïdesa, a banda
que és una invitació a la

dansa.” A Keersmaeker
sempre li agrada treballar
per a les seves coreogra-
fies amb un marc geomè-
tric, i per a Drumming Li-
ve va pensar en les espi-
rals. “És una forma molt
habitual en la naturalesa,
penso en les petjades, en el
cosmos o la terra...”

Músics de l’Esmuc
Espirals també hi troba en
la música de Reich Miquel
Bernat, membre de l’Ictus
Ensemble, que per primer
cop posarà música en di-
recte a la peça. “Drum-
ming té un sentit circular
com tota la música africa-
na, comença amb una part
greu que es va fent petita
fins que queda un fil.” Per
acabar-ho d’adobar, per
primer cop la música serà
interpretada per estu-
diants de l’Esmuc, on Mi-

quel Bernat és professor.
Entre els tres integrants
d’Ictus i els estudiants de
percussió de l’escola hi
haurà dotze músics to-
cant en directe: bàsica-
ment percussió.

Treball del contrapunt
“És una coreografia física,
un treball del contrapunt i
és tot un repte perquè bus-
ca una transformació
constant mantenint el to
de jubileu de la música”,
reflexionava ahir Keers-
maeker. Canvis constants
de construcció, onades
que escombren l’escenari,
una estructura que es fa i
es desfà al ritme persis-
tent de la música és el que
es podrà veure al Mercat
amb una companyia, Ro-
sas, que manté alguns dels
ballarins que la van estre-
nar a Viena el 98. ■

L’espiral feta
moviment
Valèria Gaillard
BARCELONA

Rosas interpreta ‘Drumming Live’ amb
la música en directe d’Ictus al Mercat

Un moment de ‘Drumming Live’, una coreografia d’Anne Teresa de Keersmaeker que per
primer cop es podrà veure al Mercat amb la companyia Rosas ■ HERMAN SORGELOOS

rar una de les nostres pel-
lícules és com observar el
món dels insectes. Ens
preguntem: d’on prové la
lògica dels seus actes? És
un estrany miracle”, reve-
len els bessons.

Una exposició “de gran
ambició estètica i intel-
lectual”, proclama el
director del CCCB,
Marçal Sintes, que
furga també en el
sentit de la cultura
avui. Starewitch va
morir fa mig segle
en el més cruel dels
oblits. I tant Švank-
majer com els ger-
mans Quay cada cop te-
nen més problemes per
trobar finançament per
als seus projectes. Els ger-
mans Quay, sí, aquells als
quals el Moma de Nova

York ha dedicat recent-
ment una gran antològica
i els creadors d’un film im-
mens, Street of croco-
diles, basat

en el conte homònim de
Bruno Schulz, considerat
una de les deu millors
obres d’animació de tots
els temps. I Švankmajer,

que suporta la situació
actual amb més ràbia i

tot que la inevitable cen-
sura que va patir als anys

setanta del règim co-
munista de Txecos-
lovàquia. “Aquesta

civilització, una civi-
lització pragmàtica, utili-
tarista i econòmica, no
necessita creació artísti-
ca autèntica. El que ne-
cessita és diversió comer-
cial per entretenir la gent
de qualsevol manera en el

seu lleure, abans de tor-
nar-la a obligar a partici-
par en el procés de pro-

ducció.” El públic té la pa-
raula al CCCB. ■


