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L’Auditori estrena el treball orgànic que la coreògrafa VirginieMécène
i el compositor RamonHumet brinden a la mítica dama de la dansa

L’ecodeMarthaGraham
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

R amon Humet, compo-
sitor d’epidermis sen-
sible, explica quequan
famésd’unadècadava
arribar a les seves

mans un poema deMario Lucarda
titulatHomenajeaMarthaGraham,
es va sentir en sintonia
amb conceptes com el
de contracció i relaxa-
ció, la base del mètode
ambquèlamíticacore-
ògrafa dels Estats
Units va determinar la
senda de la dansa del
segleXX.
Sense pensar-s’ho,

RamonHumet(Barce-
lona, 1968), composi-
tor convidat de la tem-
porada de L’Auditori,
va escriure amb el text
unes cançons per ser
ballades. “Però com
que no podia coexistir
la soprano i la dansa,
vaig fer uns interludis
meditatiusqueespoguessinballar i
fessin de contrapès”, diu. El refina-
ment clàssic de nou cançons per a
soprano i piano es contraposa amb
deuinterludisambinstrumentstra-
dicionals.
Aquellmaterialvadonarllocaun

CD, que es va enviar a la Martha

Graham Dance Company, a Nova
York. I va entusiasmarde talmane-
raVirginieMécène,coreògrafaiex-
ballarina de la companyia, que va
contactar amb Humet per propo-
sar-li de fer una coreografia amb
l’Interludinúm.7.
“El 2017 jo estava coreografiant

un solo basat enEkstasis, un treball
de Martha Graham que tenia l’ori-

ginal perdut des del 1933. Buscava
música per a aquest projecte quan
vaig topar amb l’àlbum d’Humet.
De seguida vaig sentir una forta
connexióentre lamúsica, laposseïa
i la meva intuïció personal sobre el
moviment del solo. Era com si ens
haguéssimsubmergit en lamateixa

fontd’inspiració, la queGrahamva
reconèixer comlapedraangularde
lacreativitat”, explica lacreadora.
Amb l’èxit d’Ekstasis per teatres

demigmón,L’Auditorivaproposar
a Mécène de coreografiar la resta
d’interludis d’Homenaje a Martha
Graham. El resultat conté els con-
ceptes humans arrelats a la terra
delsquepartiaGraham: l’orgànic.

“Martha Graham
sempre parlava d’un
paisatge intern –diu
PeiJu Chien-Pott (Ta-
oyuan, Taiwan, 1984),
ballarina de l’especta-
cle– i sento que en Ra-
mon i la Virginie han
creat junts una imatge
molt potent. M’agrada
que no és tan dramàti-
ca, sinó profunda, rica,
un ressò de les meves
pròpies emocions i ex-
periènciahumana”.
CoproduïtperL’Au-

ditori i el Centro Na-
cionaldeDifusiónMu-
sical, l’espectacle arri-
ba demà (19.30 h) a

L’Auditori inaugurant el Sàmpler
Sèries amb un ensemble luxós: la
sopranoSarahMariaSun,elpianis-
taAlbertoRosado,elmestredesha-
kuhachi (flauta de bambú tradicio-
nal del Japó) Kakizakai Kaoru i el
quartet Neopercussió, amb què
Humet jacol·labora.c

L'AUDITORI / ACN

PeiJu Chien-Pott aHomenaje aMartha Graham

M. CHAVARRÍA Barcelona

Elmóndelballetperdunade les
escasses companyies de clàssic
de prestigi a Espanya. Després
de 31 anys a la palestra i sent pe-
drera de notòries primeres figu-
res, el Víctor Ullate Ballet tanca
“per raons exclusivament eco-
nòmiques”. El projecte s’ha fet
inviable a causa dels alts costos
de funcionament d’un ballet
d’aquestnivell, assegurael core-
ògraf aragonès. Creada el 1988,

la companyia és associada dels
Teatros del Canal des del 2009,
ésonté lasevaresidència ihipot
utilitzarsalesd’assaig.Amésrep
una subvenció de la Comunitat
deMadrid,queaquestmarç li va
concedir 950.000 euros. “No en
tenimprou–al·legaUllate–.No-
més la nòmina anual de la com-
panyia [amb una vintena de ba-
llarins] supera el milió d’euros.
Ambelsanyselsajutsesvananar
reduint i les despeses van anar

augmentant. A qualsevol altre
país europeu aquest Ballet cos-
tariael triple”.
“És molt dolorós que es perdi

una companyia com la nostra,
queéspatrimonidelpaís,partde
la nostra història, de la nostra
cultura. Nosaltres –prossegue-
ix– sempre hem tingut el suport
del públic, noméscal veure l’im-
pressionantèxitquevatenirAn-
tígonaalFestivaldeMèrida.Fal-
ta suportdel govern i elquehem
demanat en innombrables oca-
sions: una llei del mecenatge,
com hi ha en altres països. Però
sembla que la cultura és l’última
cosaenquèpensenelspolítics”.
Ullate afirmaque la sortidade

LucíaLacarra comanovadirec-
tora del Ballet no té res a veure
amb haver abaixat la persiana.
“Se’n va anar per motius perso-
nals”. Ara l’artista pensa centrar
totes les seves energies a fer rea-
litat undels seus somnis: laCasa
delaDansa,unlloconnensensi-
tuació d’exclusió social es pu-
guinconvertirenballarins.“Una
casa on puguin no només ballar,
sinó viure-hi. A més, m’abocaré
enlamevatascapedagògica, for-
mant els futurs ballarins que
portaran el nom del nostre país
benamunt”, assegura.

Tant l’escola com la fundació
continuaran funcionant amb
normalitat, conclouUllate.c

VíctorUllate tanca la
companyia i projecta
unaCasa de laDansa

“Falta suport del
Govern i el que hem
demanat sempre:
una llei de
mecenatge”
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Mitjans patrocinadorsL’Auditori és un consorci de
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