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Lin Hwai-min torna a Barcelona amb 'Pine Smoke',
que veurem al Grec
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La dansa xinesa més antiga, Cloud Gate (, yún mén o "porta del núvol"), dona nom a una
companyia taiwanesa nascuda el 1973 que ha estat la primera a introduir la dansa contemporània
en la comunitat de parla xinesa. Ho ha fet de la mà de Lin Hwai-min, un coreògraf excepcional,
avui ja en podem dir un mite, que ha basat el seu treball en la meditació, en la pràctica de les arts
marcials internes (basades en elements mentals o espirituals), del txikung (qi gong) (Moon Water,
vista al Grec 2007) o en la mateixa cal·ligrafia xinesa, que inspirava Wild Cursive, vista al festival
d'estiu barceloní l'any 2010. En aquesta edició torna al Festival en la que serà ja la tercera visita a
Barcelona amb la peça Pine Smoke, la segona part de Cursive: A trilogy, una creació que té com a
protagonistes el paper d'arròs i la tinta. Aquest matí ens l'han presentat als mitjans en Cesc
Casadesús, director del Grec, i el Mestre Lin Hwai-min,. Pine Smoke es representarà al Teatre
Grec de Montjuïc, únicament els dies 10 i 12 de juliol.

Lin Hwai-min, ens explica que Pine Smoke vol dir Fum de Pi "que és una pràctica antiga de la
gent. Es cremaven els troncs de pi i es recollia el fum. Afegint-hi líquid donava la millor tinta que
pot haver-hi! Tenia totes les tonalitats del negre al gris!" Aquest és el punt de partida per a
l'argument, que s'inspira en l'estètica de la cal·ligrafia. L'espectacle transcorre en un espai blanc
"tan bàsic a escena com ho és la tela a la pintura, perquè els ballarins són com els llapissos que
dibuixen la tela amb el seu cos." La peça compta amb música de John Cage, el compositor
especialment avantguardista i consagrat a l'experimentació sonora, però que els ha sorprès amb
"una música molt lírica que abraça més la ment que els sentits. Hem descobert una música de
Cage desconeguda que prové de l'època en què Cage es va endinsar en el Concepte Zen. I no té
res a veure amb la tecnologia que emprava a la seva música. Té mèrit perquè jo entenc quel més
difícil de tot és la capacitat de relaxar-se, sobretot pels occidentals, que sempre esteu molt
tensos", diu, somrient. I continua: " Les tonalitats són més asiàtiques que occidentals, no hi ha
cops rítmics, flueix suaument i convida a ser escoltada en un espai obert, com el Grec."

I sobre el moviment: "Som una companyia de dansa contemporània, amb formació clàssica i
moderna, al que hi afegim les Arts Marcials. Amb tot, ens diferenciem dels conceptes: si a la dansa
clàssica el moviment és vertical, nosaltres ho fem de cara al terra, buscant les arrels i amb un
moviment en espiral, el que conforma uns cercles a l'aire que simbolitzen l'escriptura, com una
ploma que balla jugant amb els espais blancs i converteix els cossos dels ballarins en els traços
que va dibuixant."

Així, és un viatge amb música de Cage i amb moviments lents, gairebé imperceptibles "barrejats
com alguns d'actius, el que és com posar un anell al viatge. Potser el públic necessitarà
adaptar-se. Hem notat que, als tres primers minuts fan cara de dir Què és això?, però tot seguit
van canviant l'expressió i notem que els colpeix, que els emociona. I aquesta és la nostra missió:
aconseguir que la gent vingui, entri al nostre terreny i es deixin anar en un relaxament total." Aquí,
ens ha explicat un truc: "Si penseu que algun dia us haureu de barallar, estudieu arts marcials.
Però abans de fer-ses servir, us heu de relaxar. Llavors el moviment surt molt més potent. La
relaxació permet lluitar d'una manera efectiva i ràpida."

ELS BALLARINS



"Quan busco ballarins, és com casar-me. M'he d'enamorar! Ens triem els uns als altres. Jo trio
cossos i temperaments que es moguin bé, que tinguin una personalitat marcada. Tots tenen trets
característics, no m'agraden les companyies on tothom és igual, jo mateix tinc una personalitat
molt marcada."

Diu que tothom volia venir a Barcelona però tots no hi caben a l'espectacle i només n'han vingut
20. La seva companyia és d'actors i ballarins, amb una edat que va fins als 46 anys. "Com que
treballem la tècnica del relax, no hi ha accidents, la gent més gran actua sense problemes. Aquest
cop també els hem fet classes de cal·ligrafia."

L'espectacle ja està estrenat. Li hem preguntat si el fet de representar-se en un teatre tan especial
com el Grec ha demanat canvis. "No és el primer cop que treballem a l'aire lliure. La peça Rice la
vàrem fer a una muntanya alta de Taiwan, plena de cultius d'arròs, on hi vam posar 2000 seients.
Ara per a Barcelona hem preparat una actuació especial, amb roba de seda i moviments molt
subtils. " I pel que fa a l'escenografia: "Quan ho fem en un teatre tancat, hi ha una projecció al
darrere els personatges, amb paisatges i textures xineses. Aqui, aprofitarem la preciosa roca que
la natura ha regalat al Teatre, en estat pur. En tenim moltes ganes", conclou.

UN TALLER EXCEPCIONAL

El dia 11 a la tarda, el Mestre Lin Hwai-min farà un Taller al Jardí dels Garrofers de la Fundació
Miró, obert a tothom que ho desitgi i recomanat de 15 a 65 anys. "Aneu-hi amb sabates còmodes i
prepareu-vos a viure una experiència irrepetible, amb el Mestre, les vistes, la Posta de Sol",
apunta Casadesús.

Per acabar, no ens ho ha explicat però hem trobat al dossier que Lin Hwai-min, aquest mite de la
dansa contemporània, ha anunciat la seva retirada com a director artístic de la companyia per a la
fi del 2019 i, per tant, s'acomiada, des d'aquesta responsabilitat, dels escenaris barcelonins. Doncs
tots cap al Grec, a acomiadar-lo i aplaudir-lo.


