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Una interessant aproxi-
mació als esdeveniments 
de la plaça Tiananmen 
de Pequín, el 1989. A 

l’autora canadenca Carole Fréchet-
te li va cridar l’atenció la notícia de 
l’alliberament del periodista xinès 
Yu Dongyue després de complir 17 
anys de tancament per haver llan-
çat pintura vermella sobre un re-
trat de Mao. El fet que el presoner 
polític hagués perdut la joventut 
i la salut mental entre barrots per 

  

  

Conseqüències 
de Tiananmen
CRÒNICA El muntatge d’Imma Colomer 
de ‘Penso en Yu’ sedueix la Beckett

per la irrupció a casa seva de Jérémie 
(Pep Ferrer), un ebenista trauma-
titzat pels problemes de la relació 
amb un fill que requereix una cons-
tant atenció mèdica, i la de Lin (Mar 
Ulldemolins), una jove immigrant 
xinesa que exigeix que la protago-
nista compleixi amb el seu compro-
mís de donar-li classes de francès, ve-
hicle imprescindible per adaptar-se 
a la seva nova vida al Quebec.

DIMONIS INTERIORS / La bona direcció 
de Colomer aconsegueix evitar el 
risc que la producció es quedi només 

en una denúncia docu-
mental. L’aparició dels 
dimonis interiors dels 
personatges i la con-
frontació de les seves 
problemàtiques perso-
nals amb les del perio-
dista massacrat acaben 
creant moments d’an-
goixa i de tensió. Qües-
tions sobre la llibertat, 
les conseqüències de la 
rebel·lia, la soledat o el 
desarrelament comú 
dels personatges esquit-
xen la trama.
 Rius exhibeix de ma-
nera convincent el per-
fil de la dona immersa 
en una crisi existenci-
al i que recupera amb 
la història de Yu les mo-
tivacions per seguir im-
plicant-se en les seves 
causes aparentment 
perdudes. Esplèndida 

Ulldemolins en la seva contingu-
da caracterització dels subtils trets 
d’un personatge que vol deixar en-
rere un passat marcat per l’opres-
sió. Ferrer completa, amb un nota-
ble desplegament dramàtic, el trio 
de protagonistes. 
 L’escenografia de Max Glaenzel, 
amb una bona utilització dels re-
cursos audiovisuals, ajuda a situar 
aquesta aposta en la qual les refle-
xions de l’espectador davant l’allau 
d’idees exposades acaben desenvo-
lupant un paper determinant. H

un acte simplement simbòlic, la va 
incitar a qüestionar-se sobre el sen-
tit del sacrifici i la revolta i a escriu-
re Penso en Yu.
 L’obra ha arribat a la Sala Beckett 
amb un intel ·ligent muntatge 
d’Imma Colomer. En el relat, Ma-
deleine (Fina Rius) encarna una ex-
militant de l’activisme polític. Ob-
sessionada per la història, arriba a 
desatendre les seves tasques quoti-
dianes. A mesura que aprofundeix 
en la figura de Yu s’incrementa el 
seu enclaustrament, tan sols trencat  

33 Fina Rius i Pep Ferrer, a ‘Penso en Yu’.
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¿Per què te’n vas, Sylvie Guillem?
CRÒNICA La ballarina exhibeix a Peralada que està en la millor forma

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
PERALADA 

Sylvie, ¿es pot saber per què ens 
deixa amb aquest estat de forma? 
La diva francesa acaba d’emocio-
nar a Peralada amb el seu comi-
at dels escenaris amb tan sols 50 
anys complerts. El desplegament 
de força, tècnica i virtuosisme 
exhibit per la ballarina francesa 
amb Life in progress demostra que 
està en el seu millor moment cre-
atiu i que encara podria conquis-
tar metes en la seva obsessiva re-
cerca de noves formes d’expres-
sió del llenguatge corporal. Però 
no. Ha dit prou i reitera que no hi 
ha marxa enrere.
 Mentre va fent un piscola-
bis vegetarià per recuperar for-
ces després de l’actuació, els ulls 
clars d’aquesta estilitzada pèl-ro-
ja de cames llargues i braços ex-
pressius s’il·luminen per donar 
resposta a la pregunta formula-
da: «Així és com vull que em re-
cordin. En plenitud». Ho diu sen-
se el més petit símptoma de nos-
tàlgia. L’artista està convençuda 
que en la perfeccionista evolució 

del seu viatge des de la dansa clàssi-
ca a la contemporània ha assolit ob-
jectius que seran difícils de superar. 
 Al final de l’exitosa vetllada, la 
hipnòtica intèrpret expressava la se-

tructura d’un arbre fet de filferros. 
Tres músics ocults en la foscor van 
marcar els vertiginosos moviments 
d’aquest solo de caràcter abstracte. 
Demostració física per a aquesta re-
flexió sobre l’habilitat humana per 
explorar. Duo 2015, de William For-
sythe, va donar pas a Brigel Gjoka i Ri-
ley Watts del Ballet de Frankfurt. Els 
ballarins, amb gestos triciclers, van 
dibuixar un rellotge que registra el 
temps de manera espiral. Girs, xocs i 
salts es van succeir al ritme de la mú-
sica electrònica de Thom Willems.
 Poètic i brillant exercici de coor-
dinació va ser el del duo format per 
Guillem amb la italiana Emanue-
la Montari a Here & After, de Russell 
Maliphant, i espectacular el solo de 
la protagonista amb Bye, de Matts 
Ek, preciosista i divertida baixada 
de teló amb música de Beethoven. 
La parisenca va exhibir tota la vari-
etat dels seus recursos, inclosos els 
acrobàtics amb moviments amb el 
cap a terra. Guillem entra i surt per 
una porta on es reflecteixen imatges 
de cares anònimes. Magnífica coreo-
grafia per narrar el que és un adéu 
prematur. H

33 Sylvie Guillem, en un moment del solo ‘Techné’, que va presentar a Peralada.

BILL COOPER

va felicitat pel retrobament amb els 
seus cosins de Biscarbó (Alt Urgell), 
poble de la seva àvia paterna, que 
van anar a veure el seu muntatge. Va 
ser un toc més d’emoció en un nit co-
ronada amb una llarga ovació. I tam-
bé un motiu per homenatjar una do-
na que va influir en el seu caràcter i 
que va viure, segons va recordar, un 
difícil i solitari exili.
 Techné, d’Akram Khan, va ser la 
primera coreografia del programa. 
Guillem, alada i flexible, va dan-
sar al voltant d’una il·luminada es-

Familiars catalans 
de la diva van posar 
una nota d’emoció 
a la gala de l’adéu 
amb ‘Life in progress’


