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Considerada una de les
creadores més influents de
l’avantguarda del movi-
ment, Pina Bausch experi-
menta amb el cos en un
llenguatge que esborra les
fronteres entre la dansa i el
teatre. El programa que
presenta al Liceu permet
assaborir dues de les seves
coreografies més emble-
màtiques: Café Müller i La
consagració de la prima-
vera, dos dels seus treballs
primerencs. La primera,
del 1978, és una peça breu
i condensada que posa els
intèrprets en un espai buit
només decorat per cadires
apilades de cafè. Marcada
per la tradició de dansa ex-
pressionista anomenada
ausdruckstanz –que con-
trasta amb l’harmonia de
la música de Purcell–, la
peça mostra l’altra cara de
l’alegria i l’optimisme per
fer ressaltar el dolor,
l’alienació i l’angoixa dels
personatges. Una curiosi-
tat: aquest ball és el que
apareix al principi de tot
del film Hable con ella
d’Almodóvar (2001), tot i
que no és la primera vega-
da que la ballarina posa un
peu en el món del cinema:
el 1982 va col·laborar amb
Fellini, È la nave va, i pos-
teriorment va fer el seu
propi film, The lament of
the Empress. En tot cas,
Müller Café és l’única
obra en què Bausch encara
balla: es llança un cop i un
altre contra una paret.

La segona, La consa-
gració de la primavera,
del 1975, no és gaire més
alegre. La versió de la co-
reògrafa alemanya de la
partitura de Stravinsky ac-
centua el seu to crispat en
persecucions i corredisses.
Un element interessant
d’aquest espectacle és la
posada en escena: els ba-
llarins evolucionen sobre
terra mullada, negra, marc
d’una batalla de tons tel-
lúrics. Enmig d’aquest es-
campall, l’Elegida, de ver-
mell sang, s’ha de sacrifi-
car al servei de la producti-
vitat.

La darrera vegada que
Pina Bausch va venir a
Barcelona va ser el maig
del 2004 al Teatre Nacio-
nal de Catalunya amb una
obra més alegre i lúdica,
Per als nens d’ahir, avui i
demà (2002) i suposava la

tercera visita de la ballari-
na alemanya al TNC.

Bausch (Solingen,
1940) va començar els
seus estudis als 14 anys
amb Kurt Joos en la Folk-
wang School, a Essen. Va
seguir els estudis a la Jui-
lliard School of Music de
Nova York, amb Anthony

Tudor. Va formar part del
New American Ballet al
Metropolitan fins que el
1962 va tornar a Alema-
nya, per treballar com a so-
lista per al Ballet de Jooss.
Quan aquest es va retirar,
va passar a dirigir la com-
panyia. El 1973 va fundar
la Tanztheater Wuppertal

a la vall del Ruhr. Es va es-
trenar com a directora el
1974 amb Fritz, i l’èxit li
va arribar el 1975 amb la
peça de Stravinsky La
consagració de la prima-
vera, que és la que es po-
drà veure al Liceu. Des
d’aleshores, ha compost
més de quaranta coreogra-

fies que han aconseguit
encendre l’interès de
molts sectors més enllà del
de la dansa. El seu lema
sempre ha estat: «No
m’interessa saber com es
mou la gent, sinó el que els
fa moure’s.» Amb aquesta
idea, ha creat peces que
sense ser narratives expli-

quen de manera fragmen-
tària i lateral el sentiment
de la societat actual.

Ballet de São Paulo
El Ballet de la Ciutat de
São Paulo obrirà la tempo-
rada del Liceu el 3 de se-
tembre amb un espectacle
sensual i exòtic integrat
per Dualidade@br, de
Gagik Ismailian; Canela
fina, de Cayetano Soto, i
Perpetuum, d’Ohan Naha-
rin. La primera peça, crea-
da el 2001, és un còctel de
fados, amb la veu d’Amá-
lia Rodrigues, i la música
de Wim Mertens, Henry
Tourge i Delirium. Canela
fina és un treball de Caye-
tano Soto, un coreògraf
nascut a Sabadell el 1975 i
exmembre de l’IT Dansa i
del Ballett Theater Mün-
cher, i suposa una estrena
absoluta. Soto és un dels
noms efervescents de la
dansa actual europea i ha
interpretat obres de Nacho
Duato, Jirí Kylián, Ohad
Naharin i Philip Taylor,
amb qui va muntar la seva
primera peça, Plenilunio.
L’any passat va ser selec-
cionat, juntament amb un
altre jove coreògraf italià,
per treballar amb la com-
panyia de Flandes, per a la
qual va crear 24 FPS. A
Catalunya va presentar
Ein neuer Sommerna-
chtstraum en el IV Festival
Shakespeare de Santa Sus-
anna. Tanca la proposta
Perpetuum, d’Ohad Naha-
rin, una coreografia amb
música de Strauss, i repre-
senta una paròdia hilarant
del teatre, l’òpera i la ma-
teixa dansa. La companyia
brasilera, que debuta al Li-
ceu, va fundar-se el 1968 i
va rebre un impuls el 1974
sota la direcció de Carlos
Cardoso.

L’espectacle té el luxe
de gaudir de música en di-
recte –tota una raresa en
dansa–, amb l’orquestra
de l’Acadèmia del Gran
Teatre del Liceu, dirigida
per Gueràssim Voronkov.

El programa de dansa
del Liceu es completarà el
març amb la Nederlands
Dans Theater I, amb co-
reografies de Jirí Kylián, i
el debut a Catalunya de la
nova companyia d’Àngel
Corella: el juliol del 2009
amb La Bayadère, també
amb orquestra en directe.

Bausch porta el «Café Müller» al Liceu
El Ballet de São Paulo obrirà la temporada amb tres coreografies, una d’elles, «Canela fina», del català Cayetano Soto

● Picasso va imaginar Le Moulin de la Ga-
lette, en què les parelles dansen despreocu-
pades, amb somriures lascius dibuixats a la
cara. Era el 1900 i la gran guerra quedava

Imatges del Café Müller, a dalt, i Dualidade@br, amb el Ballet de São Paulo, a baix./ ULLI WEISS / SÍLVIA MACHADO

V. GAILLARD/ Barcelona lluny. Max Beckmann, ja el 1923, va pintar
el Tanzbar Baden-Baden, en què la trans-
formació dels personatges, a la pista de
ball, resulta evident: rostres llargs, mirades
perdudes. Pina Bausch, al seu Café Müller,

s’inspira en l’expressionisme alemany per
anar un pas més enllà i mostrar un quadre
on només hi ha lloc per a l’angoixa i el do-
lor. Estem al 1978. Aquesta peça, clau del
seu repertori, es podrà veure al Gran Teatre

del Liceu del 10 al 14 de setembre. Abans,
del 3 al 6, el Ballet de São Paulo obrirà la
temporada amb tres peces, una d’elles, una
estrena del sabadellenc Cayetano Soto:
Canela fina.


