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La companyia catalana recupera al Mercat tres creacions recents i balla músiques d’‘Istanbul’ amb el gambista

L’insòlit tàndemSavall-MalPelo

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

J
a costa que la dansa con
temporània es pugui per
metre espectacles amb
música endirecte, peròel
que és del tot impensable

és que sigui Jordi Savall qui pugi a
escena per fer realitat un directe.
Aquest luxe tindrà lloc dissabte al
Mercat de les Flors –única funció,
atesa la infernalagendadelgambis
ta– en un insòlit experiment que
uneix el projecte Istanbul del mes
tre, interpretat per ellmateix i qua
tremembresdelconjuntHespèrion
XXI, amb ladansadeMalPelo, una
de lescompanyiesmésobertesa les
col∙laboracionsartístiques.
La barreja de pobles i cultures

que era Istanbul als segles XVII i
XVIII no constitueix aquí una base
dramatúrgica per a la dansa deMal
Pelo i el seu particular imaginari.
“Hi havia un acord de no voler re
presentar res, la nostra aproxima
ció és només rítmica i espacial, una
cosa molt intuïtiva”, afirmen Pep
Ramis i María Muñoz. “La idea és
que no es tracta d’un espectacle, si
nód’unconcertenelqualfeminter

vencions, una cosa fresca que ja
veurem on ens porta potencial
ment,perquènoméshemtingutdu
es trobades fins ara i assajarem
juntsdissabtemateix”.
Un concert, doncs, en què ballen

elsdoscoreògrafs, JordiCasanovas
i Federica Porello, i que combina
músiques otomanes amb altres
d’armèniesmés nostàlgiques, algu
nesdesefarditesqueparlend’amor,
i temes grecs i turcsmés animosos.
“Músiques molt difícils –apunta
Ramis–,elbarrocestariamésaprop
de la nostra fisicalitat”. “No serà fà
cil,no:comhientres,adialogaramb
aquests músics que van sols? Cal
gaudirnecomd’unacosaúnica”.
Jordi Savall tenia ganes de fer

una cosa nova –potser inspirat pel
seufillFerran,quees vaaventurara
improvisaramblaballarinaShanta
la Shivalingappa–, i està expectant,
atent al resultat de l’experiment
que han impulsat el Mercat de les
Flors i la fundacióCIM.La seva ex
periènciaambladansaesremuntaa
un festival dePeralada ambRamon
Olleripocacosamés.AvuiésaParís
inomésarribar farà l’assaig.
Ambtot,noésl’únicviatgesingu

larqueesveuràdeMalPeloalMer

cat, d’avui aldia21.Tres anyscoma
companyiaassociadadelteatrebar
celoní culminen ara amb aquesta
mostra múltiple de creacions re
cents encara en actiu. Diferents

propostes en què Mal Pelo desen
volupa el seu llenguatgepropi i que
sónfruitd’intenses investigacionsa
L’Animal a l’Esquena, el seu espai
de creació aCelrà, i de col∙laboraci
ons ambartistes comelNiñodeEl
cheoIsraelGalván.
Laprimera és el duoEl cinquèhi

vern (dies 11, 12, 19, 20 i 21), una in
vestigació que han anat depurant
durant 5mesos–ja es va estrenar el
2015– iquesorgeixdelaideadelpas
del temps. Muñoz i Ramis s’obser
ven en el present, els seus cossos i
ideesa l’edatde50anys... “Somdos

personatges en un espai blanc que
es comprimeix i descomprimeix,
metàfora dels estats anímics”, ex
plica la coreògrafa, que torna a ser
virse de textos d’Erri de Luca, es
crits que adapta i converteix en els
pensamentsdelpersonatge femení,
amb un llenguatge concís, precís i
de vegades tallant. Per fer sonar
aquesta obra van passar pel seu es
tudi el bailaor Israel Galván –“s’hi
vadeixarelspeus”–, lacantanttuni
siana Alia Sellami –“posa la veu en
offenfrancès,perquèesvaestrenar
a França”–, i un fenomen del cante
comElNiñodeElche.
Amb ell pujarà a escena María

Muñoz a 7 Lunas (dies 17 i 18), una
obra que es va poder veure al festi
val de laMediterrània i en què ple
gats viatgende la serietat a l’humor

ambcançons comaraMaríade laO
oLabienpagá, onballarina i canta
or s’intercanvienelspapers.
Tant 7 Lunas com la revisitació

del solo Bach, ballat no per Muñoz
sinó per Federica Porello (dies 20 i
21), sorgeixen de la insistència de
Cesc Casadesús, director del Mer
cat, que va veure el potencial de la
connexióentreelNiñodeElche i la
coreògrafa, i també de la transmis
sióintergeneracional.D’aquestaúl
timaexperiènciaambBach,Porello
diu: “Hi ha coses que no es poden
transmetre en aquest tipus d’obra.
Jo sóc més racional en la música,
però amb la María no es tracta de
llegir una partitura: els moviments
vénen d’un estat, d’una emoció,
d’una manera d’escoltar més que
d’unaseqüènciadepassos”.!

La col∙laboració amb
altres artistes és una
constant aMal Pelo: el
Niño deElche pujarà a
escena amb ‘7 Lunas’

.

Jordi Savall tocarà amb quatremúsics del seu grupHespèrion XXI peces del seu projecte Istanbul sobre les quals ballaranMaríaMuñoz (centre) i Pep Ramis (dreta)

Energia i subtilesa

OrquestraGulbenkian

Intèrprets:Orquestra
Gulbenkian;NikolaiLuganski,
piano;ErnestMartínez
Izquierdo,direcció
Llocidata:Palaude laMúsica,
(8/II/2016)

JORGE DE PERSIA

Bona feina d’aquesta orquestra
portuguesa, que és com el vaixell
insígnia musical del país. En pro
grama, el romanticisme del Con
cert núm. 2 de Rakhmàninov, la
sensibilitat de Saariaho i el sinfo
nisme rus de la suite de L’ocell de
foc de Stravinsky. Es tracta d’un
programa atractiu, però res de
singular quant a novetat i inter
pretacióperaunPalau100.Certa
ment, és valorable que en gira es

programin estrenes, i sobretot de
Kaija Saariaho, una compositora
finlandesamolt coneguda aquí en
general gràcies a Martínez Iz
quierdo, tant com a director de
l’OBC com en sessions de cambra
amb la seva música, que d’aquí
pocsdiestornaremaescoltar.Saa
riaho té una obra molt important
en aquest àmbit de la composició
“sensible”, d’utilització del color,
d’unamúsica que transcorremolt
grata ibenescrita ienalgunscasos
poètica. I aquesta nova obra sim
fònica, Laterna magica, amb una
gransecciódepercussióiunagran
orquestra, mostra seqüències de
frasesambdominitímbricpersec
cions, tensions amb crescendos
queesresolenenrecessos ipaisat
ges sonors, passatges contrapun
tístics –menys–, en un marc
generalquetranscorrereeixit isu
perficial, allunyatde lapoesia.

La novetat va ser precedida per
l’omnipresentNúm.2deRakhmà
ninov a càrrec del virtuós pianista
rus Luganski, que Gramophone i
Financial Times –citats al pro
grama de mà– destaquen com a
meteòric i cristal∙lí. De vegades
pensoque les frasesde la críticaes
treuen de context, perquè això
primernohoentenc, tretqueparli
delasevapotènciasonorailaforça
excessiva i colpejadora del seu
toc, ideneteja iclaredatn’hivaha
ver poca. I, en aquest sentit, molt
imprecisa l’orquestra guiada per
ungestpocclar.
Falta considerar la versió de

Stravinsky, una obra afí al gust i
tractament orquestral de Martí
nez Izquierdo que va subratllar
contrastos, força expressiva en les
seccions, amb una resposta bona
dels solistes de l’orquestra especi
almentenvents, peròambescassa
brillantor de so que ja es va veure
en Rakhmàninov, en una versió
que provoca l’aplaudiment, enèr
gica,peròquenoesmostrasubtil.!
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