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Dansa ‘made in Taiwan’
3 L’aclamada Cloud Gate presenta ‘Pine smoke’ al Teatre Grec

MARTA CERVERA 
BARCELONA

E
ls ballarins de Cloud Gate 
Dance Theater, la princi-
pal companyia de dansa de 
Taiwan es mouen per l’es-

cenari amb la mateixa delicadesa 
que la tinta xinesa sobre el delicat 
paper d’arròs. Una bonica simplici-
tat, només senzilla en aparença, im-
pregna tots els moviments dels 20 
intèrprets que han viatjat fins a Bar-
celona per presentar avui i dijous al 
Teatre Grec Pine smoke. Música del 

compositor nord-americà John Ca-
ge acompanya aquesta peça de Lin 
Hwai-min, coreògraf autodidacte 
fundador del conjunt.  

«La gent que mai no ens ha vist es 
queda sorpresa al principi. Necessi-
ta un temps d’adaptació per enten-
dre el nostre llenguatge», confessa, 
feliç d’haver obert la porta a un al-
tre tipus de dansa contemporània 
basada en la filosofia oriental. La 
meditació, les arts marcials i el Chi 
Kung s’entrellacen en escena en 
una obra el títol de la qual fa refe-

rència a una pràctica molt antiga: 
cremar troncs de fusta de pi per pro-
duir una tinta negra, «la millor que 
hi pugui haver». 

En aquest espectacle continua fi-
del a la seva filosofia: «Busco la belle-
sa i la simplicitat. La vida ja és prou 
boja i complicada». A l’escenari els 
ballarins juguen amb moviments 
curvilinis, com la cal·ligrafia xinesa. 
«Es mouen fent cercles amb el seu 
cos, gairebé com d’espiral, com si 
fossin una ploma, jugant amb es-
pais en blanc, donant-los intensitat». 

La tercera proposta que porta a Bar-
celona convida a deixar volar la 
ment i els sentits. D’una banda hi ha 
un elogi a la lentitud «amb movi-
ments gairebé imperceptibles dels 
ballarins». Per un altre, «moviments 
molt més intensos i actius». La rela-
xació i el control de la respiració són 
primordials en el seu treball. Per 
cert, qui vulgui saber més sobre les 
tècniques que utilitzen pot aprofitar 
la classe de Chi Kung que el mestre 
Lin ofereix aquest dimecres a la Fun-
dació Miró.  

 
ÚLTIMA VISITA DE LIN / La gran majoria 
dels seus ballarins són joves. Però 
fins i tot perduren veterans, de 46 i 
48 anys. «Escollir un ballarí és com 
casar-te. Primer t’has d’enamorar i 
no només escullo jo, també ells». El 
més difícil pels que acaben d’arri-
bar és adaptar-se a la seva filosofia. 
«Acostumats a tècniques occiden-
tals, el primer que els dic és: ‘asseu-
te i relaxa’t’. A partir d’aquell mo-
ment aprenen a treballar «amb mo-
viments molt lents».  

A finals de l’any vinent, el direc-
tor deixarà Cloud Gate en mans de 
Cheng Tsung-lung, director artístic 
de Cloud Gate 2. A diferència dels 
nord-americans Merce Cunning-
ham o Trisha Brown, ell no vol que 
la seva companyia acabi quan ell 
mori. «No vull que ningú continuï 
la meva línia de treball. La gent jove 
ha de tenir veu pròpia. I necessitem 
algú capaç de comunicar-se amb les 
joves generacions». 

Nascut el 1947 si d’alguna cosa se 
sent orgullós és de la supervivència 
d’una companyia contemporània, 
l’única professional de Taiwan que 
ha aconseguit mantenir-se a la su-
perfície des de la seva fundació. «Ca-
da pas ha estat important. No vam 
somiar mai a ballar fora. Al principi 
només volíem actuar per a la gent 
de les comunitats agrícoles i per als 
estudiants». Sempre va considerar 
la dansa com una eina útil. «Al 
camp la gent disfruta amb els espec-
tacles, capten la seva essència i tota 
la seva bellesa». I conclou: «De vega-
des es tendeix a pensar que la dansa 
és una cosa massa intel·lectual». H

«Busco la bellesa i la 
simplicitat.  La vida ja és 
prou boja i complicada», 
diu el coreògraf 
Lin Hwai-min

33 Els ballarins de la companyia, en una escena de ‘Pine smoke’, una peça inspirada en la cal·ligrafia xinesa.
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UNA PRÒRROGA DISCUTIDA

Lluís Pasqual dirigirà el Lliure 
dos anys més, no quatre
3 El teatre surt al pas de les crítiques sobre la seva continuïtat

M.  C. 
BARCELONA

La Fundació Teatre Lliure-Teatre Pú-
blic de Barcelona va emetre ahir un 
comunicat explicant els detalls de la 
discutida pròrroga del director ar-
tístic Lluís Pasqual al capdavant del 
Teatre Lliure. «Es va posar en relleu 
la feina de Pasqual, un dels funda-
dors del Lliure, que ha permès que 
el teatre continuï comptant amb la 
complicitat del públic i els elogis 
majoritaris de la crítica», indica la 
nota enviada ahir dilluns. L’actual 

mandat de Pasqual s’acaba el juny 
de 2019, quan es compleixin vuit 
anys (dos mandats de quatre) com a 
responsable del Teatre Lliure. La se-
va continuïtat provisional només 
per dos anys més, fins al 2021, per-
metria culminar la posada al dia, en 
aquest aspecte temporal, dels esta-
tuts del Lliure i «garantir la progra-
mació teatral fins que es faci efecti-
va la incorporació d’un nou director 
o directora sorgit d’un concurs 
obert que s’haurà de celebrar la tem-
porada 2019-2020». Com que l’arti-

cle 22 dels actuals estatuts no pre-
veu mandats de dos anys, Pasqual 
haurà de firmar per quatre anys 
més, encara que «el mateix director 
ja ha acceptat explícitament davant 
del ple del patronat una limitació de 
dos anys». 

 
CRÍTIQUES A LES XARXES / Des de 
l’anunci de la seva renovació, Pas-
qual ha sigut objectiu de nombroses 
crítiques a les xarxes socials, o no-
més per la seva intenció de seguir al 
capdavant més enllà de dos man-

dats. Quan es va donar a conèixer la 
notícia, coincidint amb la presenta-
ció de la pròxima temporada, hi va 
haver reaccions de tot tipus. Fins ara 
els membres del patronat de la fun-
dació del Lliure han sigut els encar-
regats de proposar el nou director. 
La reforma dels estatuts, portarà a 
replantejar «el Lliure del futur», 
com ja va dir Pasqual. I això implica 
obrir la porta a portar a terme l’elec-
ció del director artístic per concurs, 
com es fa en la resta d’institucions 
que tenen un pressupost que depèn 
de les administracions, com l’Audi-
tori, el Liceu o el TNC. Més enllà 
d’aquest canvi important, el ple del 
patronat va acordar altres canvis en 
els estatuts per garantir, per exem-
ple, «una programació artística pari-
tària», una altra qüestió en què s’ha-
via criticat l’actual director, així 
com altres aspectes del funciona-
ment general de les sales. 

Al setembre, el patronat elegirà 
els membres de la comissió encarre-
gada de la renovar el Lliure. H


