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Un moment d’‘Arcangelo’, un ballet que és un pur exercici d’estètica
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Compañía Nacional de Danza. Direcció: Nacho Duato.
‘Txalaparta’, coreografia: Nacho Duato, música: Kepa
Junquera/Oreka TX. ‘Arcangelo’, coreografia: Nacho
Duato, música Corelli i Scarlatti. ‘White Darkness’,

coreografia: Nacho Duato, música: Karl Jenkins. Gran

Teatre del Liceu, Barcelona, 19 de febrer del 2002.

Si musicalment Nacho Duato va arribar a la maduresa amb
Multiplicidad homenatjant Bach, emocionalment l’ha trobat
amb White Darkness, la darrera obra del coreògraf estrenada el
novembre del 2001 al Teatro Real de Madrid i amb la qual la
Compañía Nacional de Danza va tancar el seu programa al
Liceu, completat amb Txalaparta i Arcangelo. Són tres peces
d’estils ben diferents amb les quals la CND demostra un cop
més que és una formació d’alt nivell internacional.

Després de passejar per la Mediterrània de la mà de Maria
del Mar Bonet, Duato s’endinsa ara en la cultura popular
basca a través de la música de Kepa Junkera i la seva txala-
parta creant una festa. Estructuralment, la coreografia se-
gueix la pauta clàssica: una dansa masculina –un pas a quatre
esplèndid– en què els ballarins mostren la seva fortalesa fí-

sica, un pas a dos d’ena-
morats, els típics jocs ju-
venils del pas a tres i dels
balls de conjunt. Amb tot,
Duato segueix fent una
utilització parcial de l’es-
cenari, movent els seus
ballarins en plans horit-
zontals i diagonals. Però
l’obra és molt més que ai-
xò. És un devessall d’acti-
vitat coreogràfica escrita
en un llenguatge endimo-
niat, en què cada so esdevé
un gest i els moviments se
succeeixen a una velocitat
vertiginosa –virtuosística,
per als executants– que
deixen l’espectador boca-
badat, incapaç de copsar
visualment la quantitat –i
qualitat– del que passa
dalt de l’escenari. Una im-
mensa txalaparta s’ho mi-
ra des del fons amb movi-
ments sinuosos, com a
únic element escenogràfic.
Fresca i original, Txalaparta

esdevé una obra brillant.
Arcangelo és la contrapartida esteticista. De la percussió

popular, Duato passa al refinament dels instruments de corda
del barroc italià amb els Concerti Grossi de Corelli i, per fer més
evident el contrast, se centra en els seus adagios. Arcangelo és
un seguit de passos a dos en què l’espectador pot veure des-
granats els moviments –que s’allarguen com gomes elàsti-
ques per trencar-se als extrems– i l’energia –que passa d’un
a altre ballarí amb tocs invisibles fins a fer de dos cossos un
de sol–. I si a la primera obra un quedava astorat per la vir-
tuositat, en aquesta queda bocabadat en ser absorbit per la
bellesa més pura. Ball auster fins a la medul·la, els intèrprets
es belluguen en un espai negre i daurat, amb canons de llum
que, com tombes, sorgeixen del terra en acabar cada execució,
i un final amb pinyol, amb una gran tela que penja i absorbeix
l’última parella i l’eleva al més enllà.

White Darkness, la més interessant de les tres propostes, és
probablement un punt i a part en la carrera del coreògraf. La
darrera obra estrenada pel valencià té una força dramàtica
nova, corprenedora, ajudada per la música nymaniana de
Karl Jenkins. Després de viure la mort per sobredosi de la seva
germana, Duato aborda d’una manera tràgica com una dona
s’aproxima, sucumbeix i és destruïda per la cocaïna. Amb un
llenguatge que es decanta cap al neoclàssic, l’artista passeja la
seva protagonista –una immensa Emmanuelle Broncin– pels
camins més recòndits de la drogoaddicció. Enmig d’un esce-
nari en què la pols blanca va caient del cel a cada pas i passa
de mà en mà entre el grup de consumidors convulsius que
pateix i gaudeix dels seus efectes –Duato deixa clar que no
moralitza–, Brocin, sempre acompanyada de la figura negra
del camell/mort, viu el refús, l’angoixa, el desig, la depen-
dència i la mort, escenificada amb una impressionant cascada
de coca que l’aixafa literalment.

Nacho Duato, finalment, ha traspassat els límits de la vir-
tuositat i la bellesa per dir, per fer-se ressò de la realitat actual.
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Faemino y Cansado
presenten el seu nou
espectacle al Borràs
Redacció
BARCELONA

El duet humorístic Faemino y
Cansado estrenaran el 12 de
març el seu últim espectacle,
Visto o no visto, al Teatre
Borràs, on només es faran sis
funcions fins al dia 17
d’aquest mes. L’obra tracta en
clau d’humor temes com ara
la parapsicologia i les dietes.
En un moment de la
representació, Faemino ha de
perdre quatre quilos de cop,
per citar-ne un exemple, i
incorpora nous personatges
interpretats pels còmics, que
mantenen també obsessions
clàssiques seves com els
mims, els domadors i els
faquirs. Tornant a reprendre
la temàtica habitual dels seus
anteriors treballs creatius,
però afegint alguns aspectes
que tractaran aquí per
primera vegada, Visto o no visto
serà el cinquè muntatge en
quinze anys de carrera de la
parella.
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Oliver Stone roda un
documental sobre Fidel
Castro a l’Havana
Reuters
L’HAVANA

El director nord-americà
Oliver Stone està fent un
documental sobre Cuba i el
seu president, Fidel Castro. El
diari cubà Granma ha publicat
que Stone està treballant amb
Alfredo Guevara, amic de
Castro, que és un dels
responsables de l’Institut de
Cinema estatal. D’altra banda,
la revista americana
especialitzada en cinema
Variety ha dit que el
documental, titulat Looking for
Fidel, inclourà llargues
entrevistes amb el president.
El director de Platoon i JFK va
veure el líder cubà en acció
divendres passat, quan va
assistir a un dels seus famosos
discursos. Una arenga de
quatre hores de durada
adreçada a un grup
d’economistes internacionals.


