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Q
ualsevol excusa és
excel·lent quan es
tracta de visitar el
pavelló Mies van
der Rohe, però si el
motiu és alhora ar-
tístic, l’apetència es

converteix en urgència. La coreò-
grafa i intèrpret alemanya Sabine
Dahrendorf estrena aquest di-
lluns (20.30 h) –i fins al dimecres
17– una peça creada especial-
ment per a aquest singularíssim
espai de Montjuïc. L’edifici que
va representar Alemanya a l’Ex-
posició del 1929 ha estat font de
múltiples possibilitats escenogrà-
fiques i visuals, i ara ha servit
d’inspiració per a la que va ser co-
fundadora de la companyia catala-
na Danat Dansa. Dahrendorf s’ha
aliat de nou amb el compositor
barceloní Josep Sanou per fer El
secret de les meduses, una cadena
de seqüències coreogràfiques
pels diferents racons del pavelló.
Quatre ballarins i un actor con-

duiran el públic (150 persones
per funció) per aquest circuit en
el qual la dansa i el text es fonen
ambels espais sonors i les superfí-
cies reflectores, creant nivells de
percepció fins ara per descobrir.
Dahrendorf juga amb l’aigua on
es reflecteix l’escultura de Georg
Kolbe Der Morgen, que, tot i ser
més gran, agafa dimensions hu-

manes en el seu reflex; juga tam-
bé amb les finestres verticals que
separen aquest espai del que
allotja el mobiliari –la famosa ca-
dira Barcelona, per exemple–, se-
qüència en la qual la ballarina
Lourdes Sol encadena variacions
sobre les barroques Folies d’Es-
pagne; o juga, en fi, amb els re-

lleus del marbre –“s’hi amaguen
éssers”, xiuxiueja la coreògrafa–
o amb l’heura exterior, per on
l’actor Bali Llopis declama frag-
ments d’As you like it de Shakes-
peare o de lesPagèsiques dePere-
jaume. De fet, Dahrendorf diu
que està treballant a fons l’obra
de Perejaume, ja que prepara un

espectacle per al Grec 2015.
“ElMies van derRohe és un es-

pai que malgrat els seus materi-
als pesants sembla suspès –asse-
nyala Dahrendorf–, i és molt pe-
culiar el fet que d’un dia per l’al-
tre sembla que hagi canviat, que
les seves parets hagin ballat, que
les ombres ja no siguin les que

creies”. Per què meduses? “Per-
què quan es fan velles en lloc de
morir tornen al seu estat embrio-
nari, és a dir, un infinit”, explica.
Dansísticament, la creadora

alemanya diu que ha practicat
“un vampirisme” coreogràfic: hi
ha leitmotiv revertits –sí, al re-
vés, com si els ballarins fossin ab-
sorbits– del Romeu i Julieta que
van ballarMakarova iMcKenzie.

I també s’ha aplicat a la dansa el
joc sonor que du a terme Sanou.
A saber: monopolis basats en es-
cales de Pitàgores, comara un pe-
dal barroc de fons sobre el qual
sonen Wagner o Lou Reed. O aï-
llant aleatòriament parts d’un te-
ma, sense anar més lluny, d’El
llac dels cignes de Txaikovski.
Els agraïments? A la Fundació

Mies Van der Rohe, el consolat
alemany i l’Institut Goethe. La di-
rectora de la fundació, Giovanna
Carnevali, va valorar la tasca d’in-
vestigació de Dahrendorf i va ce-
lebrar que la dansa, “generadora
d’ambients, entengui els espais
de maneres diferents”.c

Sabine Dahrendorf i Josep Sanou van presentar El secret de les meduses al Mies van der Rohe
MARC ARIAS

“Amb la dansa,
el so i la paraula
convidem el públic
a percebre el pavelló
de formes diferents”
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La coreògrafa Sabine Dahrendorf crea una peça per ser interpretada al pavellóMies van der Rohe
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