
I ara, que vingui algú a dir-nos
que les seriacions repetides
en bucle de la música
minimalista no tenen ànima
i estanmancades de ritme. Si
encara sou dels que penseu
així, us recomano de tot cor no
perdre-us la propera visita de
la companyia Rosas: mentre
contempleu la que ha sigut
qualificada ja com una de
les grans obres mestres de la
dansa contemporània de finals
del segle XX (recentment, el
diari The Guardian deia que
aquesta peça estrenada el 1988
és una fusió entre energia en
brut i precisió atòmica que
et deixa sense alè), podreu
comprovar com els vostres
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La companyia Rosas interpreta aquest emblemàtic espectacle. HERMAN SORGELOOS

prejudicis minimalistes
queden polvoritzats. I tot,
a partir d’una partitura
musical que parteix d’un únic
motiu rítmic amb una durada
inferior als dos segons; un únic
motiu rítmic desenvolupat
en quatre moviments que
s’acaba prolongant al llarg
d’una intensa hora, i que ens
omple el cap de percussió
africana. I aquí és on toca dir
que, a l’escenari del Mercat,
els dotze ballarins de Rosas
disposats a quedar exhaustos
per culpa d’aquesta música
que sotmet els seus cossos a
vertiginoses acceleracions, han
de seguir el ritmemarcat pels
tambors de l’Ictus Ensemble
i dels estudiants de l’Escola
Superior d’EstudisMusicals
de Catalunya (Esmuc)
seleccionats per compartir
aquesta experiència.
Per remuntar-nos als orígens

de la partitura, ens cal viatjar
cap a la Ghana de principis
dels anys 70. El llegendari

compositor Steve Reich –que,
per cert, va inspirar també aDe
Keersmaeker la seva aplaudida
primera coreografia, Fase– va
arribar al país per fer-hi uns
estudis etnomusicològics. I
en va sortir ple de les idees
musicals que es van acabar
traduint el 1971 en aquesta
obra en què conviuen tres
percussions amb diferent
sonoritat: la dels bongos de pell,
la de la fusta de lesmarimbes i
la delmetall del carilló. Tal com
ho veuReich, del que es tracta
és de generar una sensació
d’ambigüitat sonoramolt
pròpia de lamúsica ghanesa:
a força de repeticions, l’oïda
acaba oblidant-se del tot
del batec que tenia aquell
motiu rítmic inicial. Del
que no es podrà oblidar tan
fàcilment l’espectador és
d’aquesta coreografia que De
Keersmaeker va concebre
com si fos una mena
d’espiral que es va obrint
cada cop més i més.
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