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Entrevista: John Neumeier El director
del Ballet d’Hamburg torna al Liceu

John Neumeier presenta la seva particular versió de ‘Mort a Venècia’ ■ MIQUEL ANGLARILL

“‹MortaVenècia›
ésunahistòria
d’amoralavida”

Marta Porter
BARCELONA

Feia 20 anys que el Ballet d’Hamburg no ac-
tuava al Liceu. Ho va fer l’octubre de 1988
ja sota la direcció de John Neumeier i ara
torna amb el coreògraf convertit en un dels
més grans coreògrafs actuals i la compa-
nyia en plena maduresa artística. I ho fan
amb Tod in Venedig, la segona proposta
d’estudi del Gran Teatre del Liceu sobre la
novel·la de Thomas Mann, Mort a Venècia.

Vostè transforma Aschenbach en un core-
ògraf en crisi. Hi ha res d’autobiogràfic?
En absolut. He volgut transmetre la visió
que Mann té de l’art i l’artista al llenguatge
de la dansa, traduir-ho a moviment per-
què es visualitzi a través de la música.

On posa l’accent, en la bellesa, l’enamora-
ment físic o en la funció de l’artista?
El tema de la novel·la de Mann és el con-
flicte entre l’escriptor i l’artista, entre la
vida i l’art, i en com abandonar la vida.

El seu ballet combina la música de Bach
amb la de Wagner, dos estils ben diferents.
La música, a la novel·la, marca el contrast
entre la part apol·linía i la dionisíaca.
L’Aschenbach de Mann és extraordinària-
ment curós amb la visió que té de l’escrip-
tor, és molt tècnic, molt clar, i Bach és
capaç de traduir aquesta forma de l’escrip-
tura cap a formes emocionals més pures.
D’altra banda, Wagner representa la part
emocional, la vida. Un estudi diu que
Mann es va inspirar en Wagner per crear
Aschenbach. Al principi, Aschenbach
està escrivint sobre Frederic II i he desco-
bert que la primera música que utilitzo,
L’ofrena musical de Bach, també està ba-
sada en Frederic II de Prússia. Per això
quan Aschenbach vol crear un ballet, ho fa
coincidir amb aquesta música, que reflec-
teix la relació de l’artista amb la creació i
l’amor irracional que escull al final de la
vida. El ballet és una història d’amor a la
vida i l’artista escull la vida abans que l’art.

També a nivell musical, vostè combina la
música enregistrada amb el piano en viu.
De L’ofrena de Bach se n’han fet moltes
adaptacions. Aschenbach intenta trobar
la música per al ballet i fa combinacions
entre aquestes orquestracions. Fer-li to-
car tot això a una orquestra en directe és
molt difícil. I també hi ha la música de
cambra de Wagner, que tampoc no to-
quen habitualment les orquestres. En
canvi, Wagner, que és el mort més famós
de Venècia, al final de la seva vida va es-
criure música per a piano molt poc cone-
guda, i també de les seves orquestraci-
ons se’n van fer transcripcions per a
piano molt populars a l’època, fins i tot
de Liszt. És una altra dimensió musical.

I el seu interès per afrontar la novel·la?
Doncs precisament això: la relació entre
la dedicació i la devoció pel treball i el
conflicte que això suposa amb la vida.

Fa més de 30 anys que dirigeix el Ballet
d’Hamburg. Quines són les seves princi-
pals característiques?
El 85% del repertori és meu, això és
bàsic per tenir una companyia, i també
l’apropament humà a la dansa, a partir
de la tècnica clàssica de desenvolupar
sentiments i emocions. Hem convidat
coreògrafs com Béjart, que no havia
creat mai abans per a cap altra compa-
nyia, i ballarins, com Natàlia Makarova
per fer La Bayadère. Però això són peti-
tes excursions. El que més m’interessa
és mostrar la part emocional del ballet.

Què demana a un ballarí per entrar-hi?
Busco individualitats i personalitat, la tèc-
nica es dóna per feta. Vull gent que balli.

Què és per vostè la dansa?
És la millor manera d’expressar-me, estu-
diar, experimentar, és el meu llenguatge i
l’eina per traspassar experiències, és la
manera de comunicar-me amb altra gent,
d’establir una comunió i reconeixement
entre el públic i aquesta humanitat. ■

TEATRE
La Cubana regala
entrades a partir
del punt del migdia
A les 12 en punt, la companyia
Teatro Cubano de Revista, inte-
grada pels pintorescos perso-
natges de Cómeme el coco,
negro (La Cubana) sortiran al
carrer a prop del Coliseum per
fer una crida: conviden tothom
a l’homenatge al Paral·lel i al
mestre Juan de la Prada, autor
de les músiques de l’especta-
cle, que tindrà lloc aquest ves-
pre, i en el qual intervindran,
entre d’altres, Sara Montiel, La
Maña i Pirondello.

MÚSICA
80 concerts al
festival de creació de
Ciutat Vella
El 19è Festival de Música Crea-
tiva de Ciutat Vella comença
avui amb un programa atapeït
amb 80 concerts dividits en 10
locals del barri antic de Barce-
lona, on la presència de grups
locals serà la nota dominant.
El certamen s’allargarà fins al
30 de juny i s’espera arribar
als 20.000 assistents, informa
Josep Carbonell.
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Després de 31 anys al
capdavant del Festi-
val de Música Antiga

de la Fudació La Caixa, Mari-
carmen Palma plega. La su-
pleix el belga Jan Van den
Bossche, que al seu torn
deixa la direcció del Festival
de Música Antiga d’Utrecht.
El comiat d’una i la presen-
tació de l’altre davant de la
premsa a l’Auditori –copo-
ductor des de fa 3 anys i ara
per a 3 anys més– es va sal-
dar amb aplaudiments per a
la primera i consells per al
segon. I és que la petjada
que Maricarmen Palma ha
deixat en el Festival, que va
néixer del no-res, i en el pú-
blic, que ha après i apreciat
què és això de la música
amb instruments originals,
ha sigut cabdal perquè actu-
alment el certamen barcelo-
ní sigui “una referència in-
ternacional”. Jan dixit.

Què s’espera d’un nou di-
rector quan la precedent
marxa amb tots els honors?
Juan –“jo li dic Juan, al Jan”,
diu ella– ho té difícil. De mo-
ment ja estudia català –“l’hi
hem posat de condició”.
“Vull fer una revolució gra-

‘Juan’ per Maricarmen
dual dins la tradició
d’aquests 31 anys”, diu ell.
Ingredients: “Cada festival
ha de tenir arrels en la soci-
etat on està”; “és important
que la música antiga hi sigui
tot l’any”, en referència al
cicle de Jordi Savall; “col·la-
borar amb l’Esmuc i el
Museu de la Música”; “in-
cloure músiques del món”.

“Vull ser lliure. Em vaig
alliberar del meu pare i des
d’aleshores ho he sigut per
sempre, per a tot i per a tots,
dins la legalitat i la lleialtat”.
Una declaració molt Mari-
carmen. I avisa: “Li regalem
un públic, li regalem una
ciutat, li regalem idees i
aventures, i li deixem dam-
nificats. Els grans tenim de
bo el coneixement i de do-
lent que evites els que no
són del teu parer”. Sinceritat
pura i dura. Ara és l’hora de
Jan. O de Juan.

El Festival de
Música Antiga
de La Caixa
canvia de director


