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Elmoviment “etern”delxinès
TaoYearribaalMercat
El coreògraf debuta a Espanya amb la seva dansa pura

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Des que es va fundar, el
2008, la companyia TAO
DanceTheater ha revoluci
onat el panoramade la dan
sa xinesa. Parlem de dansa
moderna, en el seu cas cent
percentabstracta:unmovi
mentpur ieternquenopre
tén narrar gens. Els balla
rins tenen una tècnica i un
virtuosisme xocants, però
no estan interessats ni en el
trucnienl’artifici.Defet,els
espectacles són batejats
amb simples números: “Si
els dónes un nom dificultes
la lliure interpretació dels
espectadors”,diuTaoYe.
Per si algú s’ho pregunta,

només hi ha mitja dotzena
de grups professionals de
dansa moderna a la Xina. I
el d’aquest coreògraf –i pe
dagog que aspira a difondre
la seva tècnica–n’ésun.Tot
i així, no se sent representa
tiu de la dansa de la Xina, ni de la
culturaoriental.“Noméscalconsi
derarlesmevespecescomaperso
nes que ajudem a créixer; no re
butjocapinterpretaciódelpúblic”.
Avui –i fins diumenge– el Mer

catdelesFlorselfadebutaraEspa

nyadesprésquehagi sacsejat tem
ples comel Sadler’sWells deLon
dres amb la seva esclaridora
filosofia de la interacció musical i
física, i ambel seuestudide laden
sitat de les pautes del gest... Al
Mercat s’hi veuran les peces4 i5.

PeròquiésenTaoYe?De
quin llenguatge del cos par
lem? Nascut i format a la
ciutat de Chongqing, Tao
Yeexplicaqueva ser la seva
àviamaternalaqueelvadur
amb12anysaaprendreaba
llar. “Era una funcionària
que volia compensar el fet
de no haver deixat que la
meva mare cantés i ballés”.
La seva mare, de qui va he
retar una privilegiada flexi
bilitat,vaacabarsentobrera
en una fàbrica. I el seu
pare... al seupare li feia ver
gonyaqueTaoYefesclasses
de ball; ell volia que fes arts
marcials.
Però al jove coreògraf el

balltradicionalnolivaagra
dar. “Hasde forçar les emo
cions, fer un somriure
d’orella a orella; era ballar
perballar.Permiladansaés
una forma pura. I la seva
principal funció és connec
tar les persones, ens ajuda a
descobrirl’altreiaservistos

per aquest altre”. I afegeix des
d’una saviesa natural: “El movi
ment és etern. I cada moviment
ensplantejaundubte,unapregun
ta, quemira de resoldre el següent
moviment, de manera que no en
tenimmai la resposta”.c

ANA JIMÉNEZ

Tao Ye alMercat de les Flors ahir

JOSEP PLAYÀMASET
Barcelona

Són dos fullsmanuscrits de Jo
sepTarradellas del 27 de gener
del1939.ElsconsellersdelaGe
neralitat es dirigeixen en cotxe
cap a la frontera mentre avan
cen les tropes franquistes.
“Hemcontinuat cap aFigueres
i quan hem sortit de Girona
hem engegat la ràdio. Eren les
set i emissores franceses dona
ven compte de la presa de Bar

celona.Heploratfinsaarribara
Figueres.Sbertijonohemditni
una paraula; estàvem trasbal
sats encaraper lanotícia”.
Aquest document, tan emo

tiucomrellevant, formapartde
l’exposició Tarradellas Presi
dentqueelCentroLibre.Arte y
Cultura, que presideix Teresa
Freixas, ha organitzat al Palau
dels Virreis (seu de la Corona
d’Aragó, carrer Comtes, 2) de
Barcelona.

L’exposició, oberta fins al 9
denovembre,coincideixambel
15è aniversari de la mort d’An
tònia Macià, la dona de Tarra
dellas, i recull una selecció de
60fotos,13cartellsdelaguerrai
nombrosos documents, així
com peces tan curioses com la
màquina d’escriure Under
wood amb què treballava el
presidentde laGeneralitatoun
dels seus barrets. L’espectador
pot contemplar des d’unes no
tes de Lluís Companys encap
çalades per un “Estimat Terra”
fins a un certificat del 1941 del
rector francès de SaintRapha
ëlquel’acreditacom“unexem
pledevidacristiana”.
Els organitzadors posen un

èmfasi especial en les negocia
cions entreTarradellas i el pre
sident Adolfo Suárez i desta
quenel seupaperd’estadista.A
la presentació van agrair la
col∙laboració de Montserrat
Catalán, fins ara directora de
l’arxiu Montserrat Tarradellas
i Macià de Poblet, que s’acaba
de jubilar. En aquest arxiu,
que ara té la plaça de direcció
vacant, s’hi conserven 160.000
documents (que inclouen
99.000 cartes), 34.000 fotos i
10.345 llibres i 1.783 fulletons,
així com 215 títols de revistes
diferents cedits per Tarra
dellas.c

Una exposició sobre
Tarradellas destaca el
seu paper d’estadista

L’arxiu de Poblet
conserva 160.000
documents, 34.000
fotos i 10.345 llibres
del president

HOY ESTRENO EN CINES


