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Nacho Duato porta tres coreografies pròpies al Liceu

La Companyia Nacional de Dansa presenta a partir de demà tres peces, ‘Txalaparta’, ‘Arcangelo’ i ‘White Darkness’

Nacho Duato porta les seves
darreres coreografies al Liceu
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BARCELONA

La Companyia Na-
cional de Dansa
(CND) s’ha conver-
tit en visitant re-
gular de les tem-
porades del Liceu.
A partir de demà,
la formació ofereix
tres coreografies
de Nacho Duato.

P
er tercera tempo-
rada consecutiva,
la CND es presen-
ta davant del pú-
blic del Gran Tea-

tre del Liceu. Després de l’es-
pectacle bachià Multiplicidad.
Formas de silencio y vacío i la re-
visió d’un clàssic de la dansa
del segle XX, Romeo i Julieta, de
Prokófiev, ara és el torn de tres
de les més recents coreografi-
es del director de la compa-
nyia des del 1990, el valencià
Nacho Duato.

La primera peça del pro-
grama és Txalaparta, estrena-
da al Teatro Real de Madrid
(com la resta de coreografies)
el maig de l’any passat. El tí-
tol sorgeix d’un instrument
de percussió tradicional del
País Basc que Duato va des-
cobrir a casa del cantant Mi-
guel Bosé mentre escoltava
música de Kepa Junquera. Es
tracta d’un o dos taulons de

fusta col·locats sobre dos su-
ports coberts d’un material
aïllant. La fusta vibra lliure-
ment quan la colpegen els
dos instrumentistes o txala-
partaris amb bastons. Duato,
que signa també el vestuari,
va entrar en contacte amb
Junquera així com amb el
grup de txalapartaris que l’a-
costuma a acompanyar, Ore-
ka TX, integrat per Harkaitz
Martínez i Igor Otxoa, per
crear una coreografia que
sorgeix de les sonoritats an-
cestrals i alhora universals
d’aquest instrument.

El paradís i l’infern
Estrenada el maig del 2000,

Arcangelo és una coreografia
que parla de la mort i la vida,
de la possibilitat que hi hagi
realment Déu, cel o infern. El
ballet relata la recerca d’un
alliberament per mitjà de la
mort com a via d’accés a un
paradís alliberador. En aquest
cas, Duato ha anat a cercar
música del Barroc italià, en
concret dels concerti grossi
d’Arcangelo Corelli (en espe-
cial els moviments lents) i
una ària de l’oratori d’Ales-
sandro Scarlatti, Caino ovvero Il
primo omicidio. Duato és aquí
responsable també de l’esce-
nografia i el vestuari.

El programa liceista de la
CND es completa amb White
Darkness, la darrera coreogra-
fia que Nacho Duato ha signat
per a la companyia, inscrita
en el desenvolupament de la
seva línia creativa dels darrers
anys. Amb música del compo-
sitor gal·lès Karl Jenkins, White
Darkness aborda el tema de la
droga a partir de la figura
d’una noia que cau en aquest
món i acaba malbaratant la
seva vida.

A partir del moviment i d’un
profund coneixement de la
música, Duato cerca en aques-
ta peça noves fórmules coreo-
gràfiques que ampliïn el seu
vocabulari, però sempre amb
el punt de partida que s’ha
convertit en una de les divises
del seu estil: explotar el po-
tencial expressiu dels seus ba-
llarins, en aquest cas a través
de la lluita entre l’obscuritat
de la mort i la supervivència.
Aquest ballet va ser presentat
el novembre passat a Madrid.

La Companyia Nacional de
Dansa estarà tota la setmana a
l’escenari del Liceu. Després de
l’estrena de demà (20.30 h), la
CND protagonitzarà fins diu-
menge 24 sis representacions
més amb el mateix programa,
amb doble funció (a les 17 h i
a les 21 h) el dissabte 23.

SÒNIA BALCELLS

Míriam Iscla és una bibliotecària obsessionada amb una actriu

T E A T R E

‘Després ve la nit’

Atrapada en
l’ombra

Francesc Massip

‘Després ve la nit’, de David Plana. Intèrpret: Míriam
Iscla. Escenografia: Jon Berrondo. Vestuari: Mamen
Duch. Música: Òscar Roig. Direcció: David Plana. Sala

Beckett, 15 de febrer.

El teatre català contemporani té en la Sala Beckett elmi-
llor refugi i altaveu, tant per la quantitat d’autors estrenats
com per la qualitat de les escenificacions. Bon botó de
mostra és Després ve la nit, una obra hàbil i inquietant a parts
iguals. David Plana confirma la seva destresa dramàtica,
que va fer el cim amb La dona incompleta (2001) i que segueix
empenyent la seva producció amb els millors engranatges,
en aquest astut monòleg polièdric que incorpora el públic
en la ficció i el condueix amb audàcia pels racons mentals
certament turmentats de la protagonista. Es tracta d’una
aparentment humil i ensopida bibliotecària que munta un
homenatge a la seva venerada actriu, de qui té totes les
gravacions radiofòniques i televisives, fins i tot el vestit i les
calces.

En un joc especular pervers i implacable, el relat adquireix
especial intensitat quan el personatge es desdobla en la seva
idolatrada estrella i explica, en transparència, el rerefons de
la seva devoció: un passat adolescent en què la suplantació va
capgirar el destí de les amigues. Cal veure-ho.

Míriam Iscla, del grup de les Misògines (T de Teatre) du a ter-
me un dur combat per aconseguir de transmetre aquesta ob-
sessiva duplicitat de la bibliotecària que encara té una última
volta de rosca en una recargolada imitació de segon grau: re-
produeix els gestos i la veu de l’actriu alhora adorada i odiada,
i, des d’aquest personatge, parodia i ridiculitza la seva pròpia
personalitat de bibliotecària. Teatre dintre del teatre que ens
recorda Les criades, de Genet, i la Paradoxa del Comediant, de Di-
derot, referències a la tradició literària que Plana recupera,
transforma, reinterpreta i justifica amb pertinència.

L’escenografia introdueix la imatge videogràfica que consti-
tueix per ella mateixa una segona actuació en paral·lel d’una
esplèndida Rosa Vila a la pantalla del monitor, en un xou de
lluïment que reflecteix els èxits de la diva, que haurien estat els
de la frustrada amiga, ara irremeiablement atrapada en l’ombra
de l’enveja. Interpretació vibrant, expressiva música i una po-
sada en escena sòbria, potser un pèl encarcarada, que resol
aquesta endimoniada teranyina amb una eficàcia poc freqüent.
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La FNAC presenta un
cicle amb sis
realitzadors novells
Redacció
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Aquesta setmana la FNAC
presenta Opera prima: el cinema
que ve, on sis nous realitzadors
espanyols parlaran dels seus
primers projectes darrere la
càmera en el camp del
llargmetratge. Avui serà Paco
Plaza qui mostrarà imatges
del film Second name, coescrit
amb el novel·lista Fernando
Marías. Demà, Ramon Salazar
parlarà de Piedras i es
projectarà el seu curt Hongos.
L’acompanyarà l’actriu Vicky
Peña, una de les protagonistes
del seu primer llarg. El
dimecres 20, el realitzador
Juanjo Giménez comentarà el
rodatge de Nos hacemos Falta
(Tilt).
El dijous 21 dos realitzadors
de notable èxit en el món de
la publicitat, Julio Wallovits i
Roger Gual, parlaran del seu
primer llargmetratge,
Smoking room, i el divendres
22, Jordi Mollà explicarà la
seva experiència a No somos
nadie, film que ell mateix
dirigeix i protagonitza. Per
acabar la setmana, el dissabte
23 es presentarà Jaibo, d’Adán
Alliaga. Tots els actes tindran
lloc a la FNAC El Triangle, a les
set de la tarda.


