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‘El secreto de las medusas’ 
torna al Mies van der Rohe
3 La peça de Dahrendorf celebra 30 anys de la reobertura del pavelló

SONIA ÁVILA
BARCELONA

E
ls murs, finestrals, patis i 
salons del pavelló Mies van 
der Rohe fan de llenç blanc. 
Sobre aquests, la coreògra-

fa i ballarina alemanya Sabine Da-
hrendorf plasma moments il·lusoris 
que al·ludeixen al desig humà de re-
iniciar la vida. Ho fa a l’espectacle El 
secreto de las medusas, que es presenta 
des d’avui fins dijous en el marc del 
30 aniversari de la reobertura de l’es-
pai dissenyat per Ludwig Mies van 
der Rohe com a pavelló nacional 
d’Alemanya per a l’Exposició Inter-
nacional de Barcelona del 1929.
 La proposta té el seu origen en el 
2014, quan es va fer expressament 
per a aquest escenari; després es 
va programar al festival Sismògraf 
2015, al Grec 2015 i al Laboratori de 
les Arts de Valladolid. «Ara, al tornar 
al lloc d’inici, hem descobert coses 
noves de l’espai, petits llocs que no 
vèiem», explica Dahrendorf. La mú-

sica és del compositor Josep Sanou, i 
hi participen els ballarins Hervé Co-
sa, Sara Sanguino, Carolina García 
i Élia Genis, i la trapezista Sofía 
Núñez.

COM UN CALIDOSCOPI / La intervenció 
és una espècie de teixit visual. Un ca-
lidoscopi d’imatges en moviment, 
música i joc de llums. La coreògrafa 
detalla que a l’entrar al lloc, l’espec-
tador tindrà una primera trobada 
amb la dansa, però la idea és fer un 
recorregut per tot el pavelló a través 
dels diferents moments escènics. No 
hi ha una línia narrativa específica, 
més aviat es tracta d’un exercici 
d’immersió individual per l’arqui-
tectura del lloc.
 L’espectacle s’integra per una 
xarxa d’actes que tenen lloc gairebé 
de manera simultània. El públic es-
cull el seu propi trajecte, un camí en 
el qual la veu, la vibració, el so i les 
llums serveixen de guia. En aquest 
recorregut es troben referents a 

dorf defineix la melodia com un tei-
xit que embolcalla l’espectador i 
l’incita a interactuar. Doncs si algu-
na cosa aconsegueix l’espectacle és 
precisament trencar el mur divisori 
entre el públic i l’actor, de tal mane-
ra que les persones que deambulen 
entre els escenaris creen la seva prò-
pia dansa.

ICONA DE L’ARQUITECTURA / Encara que 
el muntatge s’adapta a diferents es-
cenaris, la coreògrafa assenyala que 
el disseny de Mies van der Rohe va 
definir en gran mesura el concepte 
de la peça. Sobretot els materials, 
com el vidre, l’acer i els diferents ti-
pus de marbre que han fet de l’espai 
un símbol de modernitat arquitec-

tònica. Després de l’Exposició Inter-
nacional, l’edifici es va demolir, pe-
rò el 1980 Oriol Bohigas va promou-
re la seva reconstrucció.
 A més d’El secreto de las medusas, 
per a l’aniversari de la reobertura 
del pavelló, que va tenir lloc el 2 de 
juny del 1986 en la seva ubicació ori-
ginal, a Montjuïc, hi ha previstes di-
verses activitats relacionades, com 
un simposi sobre Mies van der Rohe 
mateix i una intervenció de l’artista 
Peter Downsbrough. H

REESTRENA D’UN MUNTATGE COREOGRÀFIC

creadors com William Shakespea-
re, Jean-Luc Godard i Perejaume. En 
concret, són referències a les obres 
Romeu i Julieta, Bande à part i Pagèsi-
ques, respectivament. «Una de les ide-
es era espiar processos coreogràfics, 
sotmetre’ls a un codi diferent que re-

sulta de la simbiosi amb l’espai», re-
sumeix Dahrendorf.
 Tots aquests elements es fusionen 
amb la composició de Sanou. La mú-
sica és un fons electrònic continu 
que varia les seves textures segons el 
moment de la coreografia. Dahren-

«Al tornar al lloc 
d’inici, hem descobert 
coses noves de 
l’espai», afirma 
la coreògrafa

33 Un moment de l’espectacle de dansa ‘El secreto de las medusas’.
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