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anne teresa de 
Keersmaeker 
balla per la pau
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L’ànima i cervell de 
la companyia Rosas 
interpreta un solo amb 
música de Joan Baez

V
eure ballar en solitari An-
ne Teresa de Keersmaeker 
és una delikatessen que el Te-
atre Lliure servirà única-

ment aquest cap de setmana, dissab-
te i diumenge. La fundadora de la 
companyia Rosas interpretarà Once, 
una peça inspirada en la compro-
mesa música de Joan Baez, tot i que 
també utilitza With god on our side, de 
Bob Dylan. El solo, el segon de la se-
va carrera després de Violin phase, es 
nodreix de cançons protesta de la 
cantautora nord-americana del disc 
Joan Baez in concert. Vol. II, un clàssic 
del folk de principis dels 60.
 De Keersmaeker va descobrir 
aquest disc als 12 anys i encara que 
tenia pensat utilitzar-lo per al so-
lo abans de l’11-S, reconeix que 
l’atemptat contra les Torres Besso-

nes el 2001 va dotar la peça d’un sig-
nificat nou. «Em va inspirar molt 
tant la diversitat de les cançons com  
l’austeritat, l’economia de mitjans 
ja que Baez només utilitza guitarra i 
veu», va destacar la coreògrafa a l’es-
trena el 2002. 
 Once segueix en la mateixa línia, 
amb una escenografia diàfana i des-
pullada que De Keersmaeker om-
ple amb moviments i gestos subtils 
impregnats de minimalisme però 
plens d’intenció, fidel a l’esperit de 
Joan Baez. Compromís polític i emo-
ció es fonen en la seva proposta, un 
cant utòpic a un món millor. 
 De Keersmaeker, de 45 anys, dei-
xa poc espai a la improvisació enca-
ra que l’instint, admet, juga un pa-
per clau. En aquesta peça tot està «es-
crit i compost amb molta cura», però 
quan surt a escena deixa els càlculs 
enrere per moure’s amb llibertat, 

«sense estar marcada per res». Ni tan 
sols pel vestuari, hàbit que no se ce-
nyeix al seu cos sinó que li deixa es-
pai i li permet ensenyar-ne algunes 
parts.
 Des de l’estrena del seu impac-
tant Fase amb música de Steve Reich 
el 1982 --que incloïa el seu primer 
solo-- la coreògrafa belga s’ha conso-
lidat com una de les creadores més 
importants de la dansa contemporà-
nia. De Keersmaeker encara creu en 
el poder de l’art com a vehicle per re-
moure consciències. «La dansa és un 
llenguatge i, com en l’amor, les co-

ses més maques s’expressen a través 
del cos. Segueixo obsessionada amb 
l’art de compondre dansa de la ma-
teixa forma que es compon la músi-
ca, segons el temps i l’espai», va ex-
plicar quan es complien 15 anys de 
residència de la companyia a l’òpera 
de La Monnaie, de Brussel·les.
 En la seva opinió, «vivim en un 
món tan complex i veloç que provo-
ca una sensació d’incomoditat. Es-
tem entre el cel i la terra. La dansa 
pot unir els dos pols. A través del mo-
viment es poden dir coses realment 
molt belles». H
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‘Once’, presentat 
després de l’11-S, és 
una proposta austera 
plena de significat 

J Deixebla de Maurice Béjart a 
l’escola Mudra, De Keersmaeker 
no s’ha limitat a triomfar amb 
la seva companyia Rosas. Ha 
deixat empremta a través del seu 
centre P.A.R.T.S, un laboratori on 
es formen ballarins i coreògrafs 
de tot el món.
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