
DILLUNS
56 6 DE JULIOL DEL 2015Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat

Primera fila    icult
El festival d’estiu de Barcelona

MARTA CERVERA
BARCELONA 

El nou repte de Sol Picó 
es diu W.W. (We Women), 
un espectacle interpre-
tat per quatre increïbles 

ballarines i coreògrafes de diferents 
estils i procedències. Picó, una rara 
avis de la dansa contemporània al 
sud del Mediterrani, dirigeix aquest 
interessant projecte que reuneix 
l’enèrgica ballarina francesa Julie 
Dossavi, de família procedent de 

Ballarines molt

guerreres
Benín (Àfrica); l’índia Shantala Shi-
valingappa, establerta a París i as del 
kuchipudi, delicada dansa clàssica tí-
pica del sud del seu país; i la japo-
nesa Minako Seki, resident a Berlín, 
una crac del butoh. Totes s’han saltat 
les seves diferències culturals i d’es-
til per reflectir què suposa ser dona 
en el món d’avui a W.W. (We Women), 
que s’estrena avui al Mercat de les 
Flors, dintre de la programació del 
Grec, i que es podrà veure fins dime-
cres.

Sol Picó i tres destacades intèrprets retraten la 
situació de la dona en l’espectacle ‘W.W. (We Woman)’

 ¿La dona ocupa el lloc que es me-
reix? ¿Viu en igualtat de condicions 
que el sexe oposat? Aquesta i altres 
preguntes van ser l’origen d’aquest 
espectacle en què les seves protago-
nistes salten sense desànim, suen, 
ploren i riuen. Picó mostra l’escla-
vitud que imposen la moda i els cà-
nons de bellesa, però també abor-
da temes més durs com la violència 
masclista en un espectacle en què, 
com en la vida, hi ha una mica de 
tot: humor, tendresa, drama... «Vo-
lia parlar del món de la dona, de per 
què en ple segle XXI encara ens fem 
tantes preguntes. No volia treure a 
la llum aquesta sensació que tenim 
d’estar per sota d’alguna cosa. Mai 
estàs al mateix nivell. A l’hora d’as-
solir l’èxit o de realitzar-te com a per-
sona no ho aconsegueixes mai, ja si-
gui perquè no et deixen, no toca o no 
pot ser perquè ets dona», comenta la 
coreògrafa.

ARROSSEGANT-SE COM UN CUC / No és la 
primera vegada que Picó es posa guer-
rera amb aquest tema. «Quan vaig fer 
La dona manca o Barbie Superestar era 
més juganera, tenia una manera de 
veure-ho més divertida. Avui seguei-
xo tenint alegria i humor, però ara ja 
sé què hi ha, ho veig molt més clar: se-
guim arrossegant-nos com un cuc». A 
W.W. la qüestió d’arrossegar-se no és 
metafòrica. Les intèrprets passen per 
una autèntica prova de foc en un es-

33 Julie Dossavi, Shantala Shivalingappa, Minako Seki i Sol Picó, en un assaig de ‘W.W. (We Woman)’, que es veurà només fins dimecres al Mercat de les Flors.

ELISENDA PONS

‘EPÍLEG D’UN INICI’
J Després de l’èxit d’El secret de 
les meduses, Sabine Dahrendorf 
torna al Pavelló Mies Van de 
Rohe amb una nova coreografia 
inspirada en versos de 
Perejaume i de Shakespeare. 
Només del 8 al 10 de juliol.

‘PALS’
J Aquesta coproducció 
internacional de circ dirigida per 
Leandro Mendoza mostra com 
una companyia ambulant 
s’enfronta a la pèrdua d’un dels 
seus. El drama es convertirà en 
un cant a la vida. Últimes 
funcions avui i demà al Mercat 
(Sala Ovidi Montllor) 

SHEIMAN I JUAN PERRO
J Susana Sheiman, una de les 
grans vocalistes de jazz 
espanyol, actua al Jamboree el 
7, 8 i 9 de juliol. Divendres, Juan 
Perro, àlies de Santiago 
Auserón, oferirà un repertori 
únic per celebrar el més de mig 
segle del famós local de jazz 
barceloní.

PEREJAUME EN 
CLAU DE DANSA

ALTRES ESTRENES
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cenari que està cobert de sorra on Pi-
có ha aixecat un espècie de campa-
ment, un refugi provisional fet a ba-
se de pals, cordes, lones i plàstics. «És 
una cosa que podries trobar a qualse-
vol lloc», diu aquesta valenciana esta-
blerta a Barcelona respecte a aquest 
poblat nòmada, on les quatre intèr-
prets conviuen amb un conjunt fla-
menc 100% femení: Adele Madau (vi-
olí elèctric), Lina León (flauta), Marta 
Robles (veu) i Virginia Rodrigo (per-
cussió), que s’integren en la propos-
ta i interactuen amb el pòquer de ba-
llarines. 

REPTE LOGÍSTIC/ Compaginar les agen-
des de totes ha sigut un dels reptes 
d’aquesta creació elaborada en l’úl-
tim any a partir de tres trobades dife-
rents. «No ens coneixíem de res i hem 
estat convivint i treballant intensa-
ment durant moltes hores, amb un 
esprint final brutal», recorda. «Per 
sort tothom va venir molt predispo-
sat». Picó ha treballat la peça a partir 
de l’especificitat de cada una de les in-
tèrprets. «El més difícil ha sigut com-
pactar-ho tot i crear escenes conjun-
tes», reconeix. Convèncer-les perquè 
ballessin bona part de l’obra amb sa-
bata de taló alt ha sigut una altra de 
les seves lluites. Però ha valgut la pe-
na. Totes estan satisfetes amb l’expe-
riència. Minako explica que el més es-
trany per a ella –a part de ballar amb 
taló alt– ha sigut «haver de comptar 

els passos», comenta. «No ho havia 
hagut de fer abans. En les 50 creaci-
ons que he fet fins ara sempre m’ha-
via guiat per la respiració. En el butoh 
no comptes mai», ressalta. Per Shan-
tala l’inconvenient més gran va ser 
«treballar amb aquesta sorra tan mo-
lesta». Julie Dossavi, que va ser atleta 
i a qui Picó li ha exigit un intens tre-
ball físic, destaca: «Al principi fer de 
porteur (rol dels homes en el ballet 
que carreguen el pes de les ballari-
nes) de Sol em va costar». 
 Malgrat que no es coneixien, to-
tes van connectar de seguida. ¿Pot-
ser per la seva ànima guerrera? «To-
tes tenim molt en comú: experièn-
cia, companyia o carrera pròpia, i 
maduresa», diuen. Més enllà de la 
seva qualitat com a intèrprets, cada 
una hi ha aportat el seu bagatge cul-
tural i humà. «Shantala parla en es-
cena del matriarcat a l’Índia; Julie, 
de les dones de negocis a l’Àfrica; jo, 
del costum de servir sempre el men-
jar als homes primer que he vist a ca-
sa», diu Picó. «I Minako, de com els 
seus pares es van casar per conveni-
ència, com és tradició en la seva fa-
mília. Es van conèixer el dia del casa-
ment».
 Per molts serà un espectacle fe-
minista. Per elles, no: «Simplement 
mostrem el que passa». H

Més enllà de la seva 
qualitat com a intèrprets, 
cada una aporta el seu 
bagatge cultural i humà 
a l’espectacle

L’ADÉU D’UNA DEESSA EN SABATILLES 

tirada davant una abundància fí-
sica, una flexibilitat i una duresa 
com aquestes, encara que el dolor 
va per dins. L’encís continua amb 
la vibrant partitura de moviments 
del seu cos, des dels seus peus fins 
a les falanges d’uns dits que, com 
els extensos i incontrolables cames 
i braços, són pura expressió. Així 
parla la Guillem en sabatilles:  amb 
l’eloqüència física d’una anatomia 
privilegiada per a la pràctica de la 
dansa. 
 L’espectacle segueix amb Duo,  
coreografia de Forsyhte (un dels pa-
pers més recordats de Guillem va 
ser en el seu In the middle) a càrrec 
de dos ballarins de la companyia: 
Brigel Gjoka i Riley Watts. Guillem 
torna en companyia de la italiana 
Emanuela Montanari a Here and af-
ter, de Maliphant, per demostrar la 
seva excepcionalitat en un duet de 
complicitats femenines. 
 Finalment arriba Bye, de Mats 
Ek, l’adéu de l’estrella, sola en dan-

Va heretar de la seva mare, profes-
sora de gimnàstica, les llarguíssi-
mes cames que projecta fins a l’in-
finit en la seva portentosa i ex-
pressiva dansa; i de l’àvia paterna 
catalana, el caràcter rígid i fugis-
ser. «Es va exiliar a França després 
de la guerra i no sabia parlar bé el 
francès. Era solitària i dura. Una 
dona terrible. Però perquè va te-
nir una vida molt dura», ha dit de la 
seva avantpassada catalana Sylvie 
Guillem (París, 1965), a qui dedica 
un tendre record en el seu anunci-
at adéu a la dansa. En el cartell pro-
mocional del seu últim espectacle 
apareix de petita amb un vestit que 
li va fer la seva terrible àvia.  
 La diva francesa, una de les més 
grans artistes del ballet clàssic i 
contemporani, ha decidit, als 50 
anys, treure’s les sabatilles i en la se-
va gira mundial de comiat recala el 
24 de juliol al Festival de Peralada, 
la seva única actuació a Espanya. 
Abandona l’escenari amb Life in 
progress, un programa contempo-
rani amb quatre peces de coreò-
grafs còmplices: Akram Khan, Wi-
lliam Forsythe, Russell Maliphant i 
Mats Ek. 
 La setmana passada el va pre-
sentar en el 70è festival del Teatre 
Romà de Fourvière (Lió), davant un 
públic entusiasmat que va acabar 
llançant-li una pluja de coixins. En-
tre els assistents, la sevillana María 
Pagés, que va seduir en el mateix 
recinte dies abans i també assisti-
rà a Peralada, el 13 d’agost, amb Yo, 
Carmen. «Sóc una gran admirado-
ra de Sylvie, em sorprèn l’evolució 
que ha fet del clàssic al contempo-
rani», va declarar la bailaora. 

Físic prodigiós

Perfeccionista i rupturista, Gui-
llem se’n va en la seva plena madu-
resa sense cap indici de declivi fí-
sic, com demostra en les tres peces, 
dos solos i un duo, que interpreta 
en el seu generós comiat. «¿Per què 
me’n vaig? Simplement perquè de-
sitjo acabar feliç ballant de la ma-
teixa manera que he fet sempre, 
amb passió i serietat». 
 Guillem emprèn amb pas-
sió i vertiginosa tècnica un pro-
grama que obre amb el solo Tech-
ne, d’Akram Khan, amb qui es va 
aliar en l’aplaudida obertura del 
Grec 2007 Sacred monsters. Una es-
tructura de filferro en forma d’ar-
bre domina l’escenografia, en què 
irromp l’estrella pèl-roja com un 
grill veloç, amb les cames doblega-
des aletejant prodigiosament rà-
pides. Difícil entendre la seva re-

IMMA FERNÁNDEZ
LIÓ ENVIADA ESPECIAL

33 Portentosa 8 Sylvie Guillem, en la peça ‘Techne’.

BILL COOPER

D’àvia catalana, 
l’artista es retira 
als 50 anys en 
plena forma i 
maduresa

Últim gir de Sylvie Guillem
L’estrella francesa s’acomiada de la dansa amb una gira mundial que recala al Festival de 
Peralada el 24 de juliol en la seva única actuació a Espanya H La ballarina presenta ‘Life in progress’

sa amb els seus records i les seves 
decisions. Sobre una porta es re-
flecteixen imatges de persones i de 
Guillem, que entra i surt (saltant 
de l’escenari a les projeccions) fins 
que es descalça, traspassa la porta 
i desapareix per unir-se a les cares 
anònimes. Ella ho ha volgut així, 
i ho farà després d’una llarga gira 
que s’acabarà al febrer al Japó. 
 Han sigut 39 anys d’una carre-
ra tan esplèndida com arriscada. 
Va començar de gimnasta, va se-
guir amb el ballet clàssic –va entrar 
als 11 anys a l’escola del Ballet de 
l’Òpera de París i als 19 anys Rudolf 
Nureyev la va elevar com a prime-
ra ballarina, per anar-se’n després 
al Royal Ballet de Londres– i va fer 
després un gir perfecte cap a la con-
temporània. 
 «Ballar no és només aixecar la 
cama o saltar sinó també encarnar. 
Les ballarines clàssiques haurien 
de fer un treball interior que a pe-
nes practiquen», ha lamentat l’ar-
tista, que, amant de la innovació, el 
2009 va presentar al TNC Eonnaga-
ta, amb Robert Lepage i Maliphant. 
«Jo sóc com un nen que sempre ho 
vol explorar tot», va dir llavors. El 
nen ara vol explorar nous territoris. 
Mademoiselle Non, com la coneixen 
al seu país per la seva rebel·lia i in-
submissió, ara diu no a la dansa. H 


