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ASSAIG ‘ON LINE’

Rowling torna 
a Harry Potter
J.K. Rowling va publicar ahir un as-
saig a la seva web Pottermore en 
què revela detalls del passat d’al-
guns personatges de Harry Potter, 
com la detestable professora de Ho-
gwarts Dolores Umbridge. Explica 
que la va treure d’un personatge 
real a qui va conèixer i odiar. 

ARQUEOLOGIA

Valuosa troballa 
a Teotihuacán 
Un grup d’arqueòlegs han trobat 
50.000 objectes –pedres precio-
ses i figures–, en un túnel, sege-
llat durant 1.800 anys, sota la ciu-
tat prehispànica de Teotihuacán. 
La troballa obre la possibilitat de 
trobar les tombes perdudes dels 
seus governants.

Dervixos 
moderns a 
ritme de rock
3Christian Rizzo reinventa la dansa 
turca a ‘D’après une histoire vraie’

MARTA CERVERA
BARCELONA

U
n dels coreògrafs france-
sos més interessants, 
Christian Rizzo, presenta 
al Mercat de les Flors  

D’ après une historie vraie, un dels èxits 
de l’últim Festival d’Avinyó. La peça, 
protagonitzada per vuit homes –sis 
ballarins i dos percussionistes amb 
les seves bateries–, barreja el folklore 
turc i la dansa contemporània. I neix 
de l’impacte que li va provocar el ball 
dels dervixos a Turquia, aquells ho-
mes que, a manera de ritual, busquen 
l’èxtasi religiós a través de girar sobre 
si mateixos com baldufes. «L’obra 
parteix del record d’aquesta dansa, 
de l’emoció que vaig percebre. Fa un 
temps em vaig sentir atret pel folklo-
re més que pel ball contemporani, i 
de la cita entre tots dos va sorgir 
aquesta peça», explica Rizzo. «D’algu-
na manera planteja preguntes sobre  
la modernitat. Al capdavall res pot 

ser modern sense el referent d’un 
passat llunyà. El que és comú i el que 
és singular es donen la mà, d’aquí 
prové la necessitat de connectar amb 
el folklore», afegeix.
 Des del principi músics i balla-
rins van treballar junts. «L’estruc-
tura de la dansa no s’imposa a la 
musical sinó que hem creat un dià-
leg entre totes dues, un llenguatge 
comú, encreuat», comenta el coreò-
graf, per a qui el contrapunt d’usar 
bateries té la seva lògica: «El meu 
folklore és el rock per això vaig es-
collir les bateries. Volia utilitzar 
música rítmica en directe, amb dos 
instruments idèntics perquè dialo-
guessin també entre ells». 
 Rizzo acaba de ser nomenat di-
rector del Centre Nacional de Dansa 
de Montpeller. «No havia tingut mai 
un espai propi abans. Ara tindré més 
temps per a les meves creacions i per 
donar oportunitat a altres. El futur 
és excitant», conclou. H

ESTRENA AL MERCAT DE LES FLORS

33 Imatge d’una de les escenes de la peça ‘D’après une histoire vraie’.


