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JUSTO BARRANCO
Barcelona

A
lain Platel (Gant,
1956) és un dels grans
coreògrafs contempo-
ranis. Fundador dels
Ballets C. de la B., ha

abordat temes com labogeria, el sa-
crifici, la religió, el transvestisme i
la vellesa. Ara torna a Barcelona,
una de les seves ciutats preferides,
diu, amb Tauberbach –avui i demà
al Lliure– en quèuneixdansa i tea-
tre. La protagonista s’inspira en un
documental sobre l’Estamira, una
dona brasilera que té esquizofrè-
nia i viu en un abocador, i que crea
unmónper sobreviure. En lamúsi-
ca, altre cop, Bach.

Per què Bach?
És una cosamolt íntima. M’atreu
el seu impacte emocional. Molts
moments meus estan lligats a ell,
sempre és allà quan el necessito.
Algunsdiuenque ésmoltmatemà-
tic, però ara estic llegint un llibre
de John Gardiner sobre la seva vi-
da i quan veus les circumstàncies
queva viure, una vidadura, orfe jo-
ve, 21 fills, veus que aquesta vida
ha d’haver influït en la seva obra,
en la qual hi ha molt sentiment i
emoció. I també va molt bé amb
les imatges que intento crear en
escena, molt crues, confrontades
amb una música tan bonica. Tot i
que en aquest cas, a més, hi ha el
cedé que vaig rebre amb música
de Bach cantada per un cor de
gent sorda aqui havien intentat ex-
plicar com sonava. Al principi xo-
ca, després et descobreix una altra
musicalitat que pot ser molt emo-
cionant.

Quèel va atreure de l’Estami-
ra, la dona en qui es basa
l’obra?
Ésmolt sàvia. En la seva situació,
a l’abocador, s’ha convertit
gairebé en una filòsofa amb parau-
les molt clares i simples. Per a ella
cada cosa al món significa alguna
cosa. Descriu la humanitat i l’en-
torn de manera efectiva i bonica.
Un dels moments que em van col-
pir és quan al documental diu que
hemde tenir curade les coses, tam-
bé les materials, fins i tot d’una sa-
marreta... Si ho poses en el nostre
món confortable ple de coses, és
un missatge savi: anar amb comp-
te. Era una inspiració, no era clar

que es quedés a l’obra, però era
molt fort.

Havia abordat la histèria, ara
l’esquizofrènia. Li interessa la
bogeria?
Quan descric la inspiració prime-
ra de l’espectacle dic això, però no
és la informació rellevant. L’Esta-
mira és una dona sàvia amb una
manera particular de ser al món.
Les fronteres entre la normalitat i
l’anormalitat no existeixen i cate-
gories com bogeria no tenen sentit
per ella.

Torna aparlar de supervivèn-
cia. és el seu gran tema?
Sí i potser en el fons és una mica
egoista: amb la meva feina tracto
constantment d’entendre comviu-
re la meva vida...

I l’ajuda?
Sí, a viure plenament, a no neces-
sitar buscar cops per viure enpro-
funditat. A l’hora de crear els es-
pectacles el diàleg és molt intens i
íntim entre tots i compartim mol-
tes coses, també entre tots, sobre
com enfrontar la vida. En el mo-
ment de decidir què mantenim o
no, un dels grans elements que va-
loremésque, d’algunamanera, ins-
piri la gent en veure-ho.

En aquesta obra uneix dansa
i teatre, cos, el dels ballarins, i
ment, la de l’Estamira, tancada

en ella mateixa. Una metàfora
de la seva feina?
Sí, l’obra aconsegueix comunicar
els dosmons. Els ballarins dema-
nen a l’actriu que sigui menys ra-
cional i més física.

Creu que som racionals en
excés?
Sí. Després de Tauberbach he fet
Coup fatal (que anirà al Tempora-
da Alta), amb 14 músics congole-
sos que interpreten música barro-
ca. Amb ellsm’he adonat com som
de racionals a Europa. Volem do-
nar una explicació a tot. Amb ells
tot és més físic. Les versions que
han fet deHändel, Vivaldi i Gluck,
que tenen connexió amb ells per la
polifonia, sónmoltmés riques. Ara
ja no vull escoltar els originals.c
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El coreògraf Alain Platel fotografiat ahir a Barcelona

Orquesta Freixenet
del Encuentro
Música-Academia
Intèrprets: Jesús López Cobos,
direcció
Lloc i data: Santander
(8/VII/2014)

JORGE DE PERSIA

Hi ha experiències musicals que
mouen a la reflexió. Després de
Barenboim al Palau a comença-
mentde setmana, emva tocar es-
coltar una cosa de l’altre extrem,
l’orquestra de joves músics
Freixenet del Encuentro Músi-
ca-Academia de Santander, que
organitzen la Fundació Albéniz i
l’Escola Reina Sofia. I el repte
era la Novena de Mahler, però
amb la direcció d’un granmestre
comJesúsLópezCobos.El resul-
tat, sorprenent en musicalitat,
fins i tot precisió, i amb una visió
de conjunt commovedora, ani-
ma aquestes paraules. És estiu i
comencen les temporades de tre-
ball de cursos especialitzats i or-
questres joves i crida l’atenció la
qualitat amb què es manifesten
els joves músics –sempre que hi
hagi unbondirector amb experi-
ència– de la JONC, de la Jonde i
d’altres organismes similars que
serveixen d’aprenentatge i pràc-
tica als nostres. En aquesta oca-
sió patrocinada per Freixenet,
elsmúsics en canvi eren–mitjan-
çant seriosa selecció– de més de
vint nacionalitats.
És un signe dels nostres

temps, en què, d’altra banda, es
noten les mostres de cansament
i d’ineficàcia de les orquestres
que viuen de l’erari públic. A Es-
panya, on fa tres dècades n’hi ha-
via quatre o cinc i ara al voltant
de vint, són escasses les que te-
nen un nivell amb personalitat. I
quan davant unMahler d’aquest
calibre veiem com trompa, flau-
ta, oboè resolen passatges d’alta
dificultat, o la corda és per mo-
ments excepcional en homoge-

neïtat, i que els va la vida en
l’atenció i expressió, crec que és
necessari pensar en la revisió
dels models establerts i en la ne-
cessitat de donar una resposta a
aquestes noves generacions, que
tenen molt a dir, i que, pel blo-
queig existent als organismes es-
tablerts (Madrid nega la possibi-
litat de convocar places, afegit al
fet quemoltsmúsics de baix ren-
diment ja són funcionaris, i, a
més, que això de la feina fixa no
s’hi adiu), no troben la fórmula
per integrar-se al món laboral.
I ja que es tracta d’una orques-

tra Freixenet –una aposta per
l’alta qualitat, la que vam veure
aquests dies a Santander–, cal
dir que la pressió del cava pot fer
esclatar l’ampolla, i perdrem
molt del que s’ha invertit en for-
mació si no s’estableixen políti-
ques de llarg termini i en funció
de l’excel·lència. Lesnostres enti-
tats educatives continuenprodu-
intmúsics d’alta qualitat, amb lò-
giques expectatives, però a l’Ad-
ministració no hi ha signes de

preocupació pel problema.
És cert que la vida del músic

és en certa manera nòmada, i
que a Europa els nostres estan
molt ben considerats, però es-
tem dilapidant un capital humà
si no es prenen mesures, mentre
que aquí continuem en la mitja-
nia.
Enhorabona doncs a aquesta

experiència dels cursos (el qua-
dre de professors és excepcio-
nal: Erben, Donath, Csaba,
Imai...) que tenen lloc amb altres
auspicis a Santander, i a veure si
s’atenen aquests signes dels
nous temps.c
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Les nostres
entitats educatives
continuen produint
músics d’alta
qualitat
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MARIO SASOT
Saragossa

Veus femenines ja sonen a l’audi-
tori del pantà de Lanuza i a l’en-
velat de Sallent de Gállego dins
de la 23a edició del Festival Inter-
nacional de les Cultures Pirineus
Sud, que té lloc en aquesta vall
d’Osca des d’ahir i fins al dia 26,
incidint sobretot en la música
protagonitzadaper dones. La cali-

forniana Suzanne Vega és la
protagonista d’avui; la precedeix
la cantant, compositora i ins-
trumentista canadenca d’origen
haitiàMelissa Laveaux. Demà se-
rà el torn de l’etíopisraeliana Es-
ter Rada.
Altres cites són amb la fadista

portuguesa Cuca Roseta (16), Es-
peranza Fernández i Buika (18),
Mala Rodríguez i Soleá Lorente
(19) o Martirio (21).c

Alain Platel, coreògraf, que presenta al Grec ‘Tauberbach’

UnPirineus Sudmolt
femení en la 23a cita

“Amblameva feina intento
comprendre lamevavida”


