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JÉRÔME BEL RECUPERA UN DELS ESPECTACLES COREOGRÀFICS ESSENCIALS DEL QUE VA DE

MIL·LENNI I PROPOSA UN VIATGE EMOCIONAL PER LA MÚSICA DE LES DARRERES DÈCADES

Les cançonsmés estúpides
diuen les veritats més certes

Ho deia Fanny Ardant a l’es-
tupenda pel·lícula de Fran-
çois Truffaut La dona del
costat, i el coreògraf Jérôme
Bel ho va tenir molt present a
l’hora de construir aquest es-
pectacle guanyador del pres-
tigiós premi Bessie 2005 que
ara cobra nova vida: les can-
çons populars són les que,
quan parlen de sentiments,
diuen les veritats més grans.
Com més estúpides semblen
aquestes cançons, més cert és
el que expressen.
I de fet no ho són gens, d’es-

túpides, perquè quan implo-
ren allò de “No em deixis” o
exclamen que “Sense tu sóc
com una casa buida”, s’apro-
pen del tot a l’essència de la
veritat emocional. Així ho
veia el personatge de Mathil-
de, tan radicalment romànti-
ca com acostumaven a ser-ho
les millors heroïnes de Tru-
ffaut. I així ho acabarem ve-
ient tots plegats quan sortim
del Mercat de les Flors des-
prés que el DJ d’aquest es-
pectacle –que The New York
Times ha qualificat d’“Astut,
enginyós i joiosament di-
vertit”, i al qual la crítica de
The Guardian ha atorgat les

5 estrelles reservades a les
obres mestres– hagi fet so-
nar una selecció musical en
què caben George Michael i
Leonard Bernstein, Lennon
i McCartney, Lionel Ritc-
hie i The Police, Edith Piaf
i Queen, Paul Simon i Nick
Cave, La Macarena i la cançó
de Titanic que tant odiem les
persones que no hem supor-
tat mai Céline Dion…
Algunes d’aquestes can-

çons (poques) les haurem de
sentir sortint dels llavis dels
intèrprets, quan al DJ li do-
ni la gana que només ells les
puguin escoltar a través dels
seus auriculars. Però esti-
gueu tranquils: la immensa
majoria de temes sonaran a
tota pastilla, perquè nosal-
tres puguem també parti-
cipar dels sentiments que
transmeten uns temes que,
amb més o menys intensitat,
tots tenim incorporats en la
nostra pròpia banda sonora.
I ara potser us esteu pregun-
tant quina sofisticada prepa-
ració han rebut els vint balla-
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rins que hi ha a l’escenari per
anar trobant el punt coreo-
gràfic a melodies tan varia-
des. Doncs no us vull enga-
nyar, no fos cas que passés
com va passar a París, quan
l’espectacle es va representar
per primer cop el 2001 i una
part del públic es va enfadar
molt i es va sentir molt esta-
fat pel que estava veient. El
cert és que aquesta gent més
o menys ha rebut la mateixa
formació que podeu haver re-
but aquells de vosaltres que
no heu passat mai per una
classe de dansa.
Bé: no exactament la matei-

xa, perquè ja se sap que, quan
caus en mans d’un mestre de
la dansa contemporània com
ara Bel, sempre sap com tro-
bar-te el punt i potenciar les
teves habilitats. Però el cert
és que aquests ballarins ni
poden presumir d’haver pas-
sat per les millors escoles de
ball ni pretenen deixar-nos
bocabadats amb les seves ha-
bilitats. Del que es tracta una
mica és de deixar-se arrosse-
gar per allò que el cos et de-
mani, tenint en compte que
aquest cos, en molts casos,
tampoc no respon als crite-
ris que acostumem a aplicar
quan anem a veure un es-
pectacle de dansa: aquí, tant
et pots trobar algú amb una
sola cama o pegant bots des
d’una cadira de rodes, com
algú altre lluint una panxeta
d’aquelles que acumula dins
seu més cerveses de les que
pugueu comptar.
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