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El Liceu vibra amb un Forsythe emocionant, espontani i gairebé sexual

Fogonadesdegranballet

Magnífica la coreana Sangeun Lee a In the middle, somewhat elevated

Maricel Chavarría
Barcelona

Amb Una vetllada amb William
Forsythe, el Liceu es jugava ahir a
la nit tota la seva temporada de
dansa a una carta –dit això amb
permís del Ballet Nacional de Es-
paña i el Sorolla que a l’estiu tan-
carà un curs amb dos únics ba-
llets (disculpin la insistència res-
pecte a la fam de dansa al teatre
de la Rambla)–. El fet que el
d’ahir fos un revival impactant,
virtuós, íntim i gairebé sexual, no
ajuda a fer passar la set; al contra-
ri, l’aguditza.

Les tres peces de Forsythe que
va interpretar la companyia de
l’Òpera Semper de Dresden
–avui repeteix en un doblet saba-
tí– donen llum sobre aquest lle-
gat que és el brutal i progressiu
despertar de la dansa contempo-
rània al llarg del segle XX. En
aquest cas, un despertar euro-

peu, ja que l’inquietWilliam For-
sythe (Nova York, 1949), educat
en el clàssic, va deixar els EUA
per establir-se a Alemanya on, ja
en els vuitanta, posaria de cap
per avall el ballet, convidant al
món a replantejar-se el concepte
estètic del moviment.

I així es reflecteix en el progra-
ma que va deixar lligat Joan Ma-
tabosch abans de canviar la direc-
ció artística del Liceu per la del
Real. Tres coreografies que perta-
nyen a tres etapes diferents de
Forsythe –revivals que no li vé-
nen malament al públic del Li-
ceu, més expert en el ballet clàs-
sic que en el contemporani–, i
que van arrencar amb l’afilada In
the middle, somewhat elevated

(1987), un exercici rupturista
amb què Forsythe distorsiona les
figures del ballet recolzant-se en
la música electrònica de Thom
Willems. Pures fogonades que
van acabar per causar un “cert
mal de cap” a la jove estudiant de
ballet de la fila del darrere.

La Semperoper, aquesta com-
panyia que es prea d’haver es-
combrat les fronteres entre el
clàssic i el modern, no va tenir la
seva millor carta de presentació
amb In the middle... No per res,
però sembla víctima d’aquesta
tendència a potenciar lamuscula-
tura externa dels ballarins en lloc
de fibrar i estilitzar els cossos...
Diguin-me addicta als conceptes
estètics, però aquesta peça reque-
reix d’autèntiques sílfides –recor-
dem quan la va estrenar Sylvie
Guillen–, i de cossos més unifor-

mes i esvelts que els que lluu avui
dia el Semperoper Ballet.

No ens continuem lamentant,
ja que en els nou passos a dos de
la segona peça –Neue Suite, que
s’ha anat creant amb els anys amb
música de Händel, Berio, Bach...
però també de Willems– la il·lu-
minació i el vestuari van dissimu-
lar sense problemes aquestes
mancances. És interessant com-
provar com Forsythe, amant d’al-
terar constantment el seu propi
treball ha acabat creant suites no-
ves per als ballarins del Sempero-
per, establert com està a Dresden
amb la seva pròpia companyia. Pe-
rò per a impacte aquesta Enemy
in the figure del 2005 amb què es
va tancar el programa, ja sense sa-
batilles de punta. Una peça coral
que resumeix la urgència i l’ener-
gia d’aquest gran mestre.c
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El Semperoper Ballet
va amb el signe
dels temps: cossos
desiguals i alguns de
molt desenvolupats
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El Teatre-Auditori de Sant
Cugat acull demà, a les set de la
tarda, el concert benèfic Concert
solidari de veus femenines, en el
qual deu de les millors veus o
bandes femenines del país s’unei-
xen en contra de la violència de
gènere i de les conductesmasclis-
tes. L’espectacle, que està em-
marcat a la gira Acustik de La
Vanguardia, disposa del visti-
plau de l’Ajuntament de Sant
Cugat, l’Institut Català de lesDo-
nes i del seu programade preven-
ció Estimar no fa mal.
Lidia Guevara, Izah, Judit

Neddermann, Joana Serrat,Mar-

ta Aguilera, Victoria Riba, The
Mamzelles, Marion Harper, el
cor Cantabile i la formació La
Porta dels Somnis, que actuarà
per última vegada com a grup, es
reuneixen amb l’objectiu d’acon-
seguir fons per al programaTren-
quem el silenci de la Plataforma
unitària contra les violències de
gènere, dirigida a evitar la propa-
gació de les actituds masclistes
en la població més jove i, alhora,
facilitar eines i instruments de
prevenció d’aquests com-
portaments en centres educatius
i de lleure. Les entrades es po-
den adquirir al portalweb del Te-
atre-Auditori de Sant Cugat per
sis euros.
La gira deLaVanguardiaAcus-

tik té previst organitzarmés con-
certs solidaris durant l’any per
celebrar el seu cinquè aniversari
i, al seu torn, donar suport als ar-
tistes del nostre país.

L’actuació de de-
mà presenta molta
varietat musical,
regals i participa-

ció del públic assis-
tent. El folk de Joana

Serrat es barrejarà amb
el R&B d’Izah i el pop
de Lídia Guevara. A
més, és una oportuni-
tat única de veure el
grup pop-rock bar-
celoní La Porta dels
Somnis unit.

L’Acustik de La
Vanguardia ha orga-
nitzat un espectacle
ple de torrents de
veu que s’uneixen
en contra de la vio-
lència masclista i la
seva prevenció en
la gent jove.c
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