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reiteració dels moviments
un cop i un altre i un altre
–fins que un espectador ex-
hibicionista d’ignorància
crida “això ja ho hem vist”–, i
a dos éssers que transiten
per una altra dimensió, l’es-

cenògraf que s’esforça a
apartar taules i cadires per
facilitar un camí que no du
enlloc, i una Pina més ànima
que corpòria, que com un
eco llunyà d’aquella nena
que s’arraulia sota les taules
de la taverna copsant els
horrors de l’ànima humana,
alça uns braços implorants i
infinits per acabar invaria-
blement confonent-se de
nou en les parets del local.
Impressiona veure aquesta
dona escardalenca, gairebé

Café Müller i Das
Frühlingspfer
Tanztheater Wuppertal.
Coreografia: Pina Bausch.
Gran Teatre del Liceu, 10 de setembre

En un registre radical-
ment diferent al de la
seva última etapa, la

Tanztheater Wuppertal s’ha
estrenat al Liceu amb dues
obres primerenques de
Pina Bausch, Café Müller,
del 1978, i Das Frühlingsp-
fer (La consagració de la
primavera), del 1975.

Café Müller no és una
obra amable; és una coreo-
grafia que ens encara a sen-
timents tan íntims i comuns
com la soledat, el fracàs, la
incomunicació. Diferents
personatges –entre els
quals els incombustibles
Dominique Mercy i Naza-
reth Panadero– busquen la
sortida d’un món fosc i de-
solat, entrebancant-se en
mil i una cadires, atrinxe-
rant-se en els braços d’un
altre tan desvalgut i desori-
entat com un mateix o per-
seguint qualsevol possible
amant en un joc tan delirant
que acaba irremissiblement
en el rebuig. Pina Bausch re-
crea el món on va créixer, el
bar dels seus pares en plena
guerra mundial, entre
homes i dones que arrosse-
gaven les seves pèrdues i
duien escrita la pròpia sole-
dat i l’aliena en el rostre.
Cafè Müller és un reflex
d’aquell passat que, malgrat
el canvi d’aparences, se-
gueix sent ben present. En-
contres i desencontres, la
recerca de la felicitat en
l’altre i l’entrebanc constant
amb els obstacles de la vida,
la porta giratòria que et vo-
mita altre cop a un destí del
qual no et pots escapar. Pina
accentua aquest desesper
contraposant-lo a la puresa
de la música de Purcell, a la

Críticadansa

Pina remou i commou

Escardalenca i
incorpòria, Pina
és el contrapunt a
la dura realitat

MartaPorter

Com un eco del passat, Pina Bausch interpreta la puresa de la nena que va ser ■ DIEGO MUÑOZ

transparent, que balla incor-
pòria enmig d’una realitat
dura i concreta que ella ma-
teixa ha creat. Han passat 23
anys des de l’estrena de
Café Müller i l’obra segueix
sent commovedora i impac-
tant. Posa l’espectador
entre l’espasa i la paret i
mentre a un li cauen les llà-
grimes l’altre abandona la
sala o escridassa la coreò-
grafa en una clara demos-
tració que, entre el públic li-
ceista, encara hi ha qui pre-
fereix amagar el cap sota
l’ala.

La consagració de la pri-
mavera no ofereix gaire
més concessions. La força
de la partitura de Stravins-
ky no ha tocat mai tant de
peus a terra. En un escena-
ri ple de terra humida que
ens connecta amb la natu-
ra i els ancestres, trenta-
dos ballarins, mascles i fe-
melles carnals, s’enfronten
en una lluita sexual, afer-

rissada i pertorbadora que
desembocarà en el sacrifici
de l’escollida. La força de la
coreografia, tribal, és cor-
prenedora: 16 homes de
tors nu movent-se a l’uní-
son al ritme de la implaca-
ble partitura i 16 dones tre-
moloses que es passen el
maleït vestit vermell que
els crema a les mans. Pina
Bausch diu que tria els
seus ballarins per la seva
personalitat, i l’escollida,
Ditta Miranda Jasjfi, fa una
de les interpretacions més
desolades que s’han vist
mai dalt d’un escenari. Me-
nuda i desvalguda, el cos
espasmòdic, la mirada per-
duda i descomposta, el ball
desesperat i la inconscient
mitja nuesa trenquen el
cor de l’espectador. Pina,
un cop més, ens remou i
ens commou en una versió
de la Consagració que,
amb 33 anys, conserva una
esfereïdora força salvatge.
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FOLGUEROLES
● A les 12 h, La Font Trobada,
cobla Genisenca

SANTA MARIA DE BESORA
● A les 19 h, Pla de Teia, cobla
Ciutat de Girona

TIANA
● A les 19.30 h, pl. de la Vila,
cobla La Princpal de la Bisbal

DISSABTE 13
BARCELONA

● A les 18 h, Pla de la Catedral,
cobla La Principal del Llobregat

LLEIDA
● A les 22.30 h, pl.deRicardVi-
nyes, cobla Municipal de Lleida.

LLORET DE MAR
● A les 22.30 h, pl. de la Vila,
cobla Ciutat de Girona

SANT JOAN DE LES ABADESSES
●A les 21.30 h, Camanar del
Monestir, concert, i a les 
22.30 h, plaça Major, ballada,
cobla Jovenívola de Sabadell.

AgendadeSardanes Òscar Igual

ST. PERE DE RIBES- ROQUETES
● A les 19 h, pl. de Llobregat,
cobla Sabadell

SITGES
● A les 17.30 h, pl. dels Es-

ports, cobla Ciutat de Girona

VIC
● A les 18 h, rambla del Pas-
seig, cobla Llüisos de Taradell

DIUMENGE 14
ALELLA
● A les 18 h, pl. Ajuntament,
cobla Cotemporània

BARCELONA
● A les 12 h, pla de la Catedral,
cobla Popular
● A les 12 h, plaça d’Eivissa,

cobla Contemporània

CASTELLAR DEL VALLÈS
● A la tarda, Espai Firal, cobla
La Principal de la Bisbal (con-
cert)

STA PERPÈTUA DE MOGODA
● A les 11 h i a les 16.30 h, pl.
de Santiga, cobles Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona i Jovenívo-
la de Sabadell (aplec)

Sol Picó i Las
Gambas munten
una festa vuitantera
oberta a tothom

Marta Porter
BARCELONA

El Mercat de les Flors es va
convertir dimecres a la nit
en una gran sala de ball amb
orquestra en directe. Quina
podia ser la millor manera,
per a un centre de les arts
del moviment, de començar
la temporada –i alhora ajun-
tar-se a la nit blanca de
TV3– sinó ballant? La festa
va ser d’aquelles que es re-
cordaran. Després que el di-
rector del Mercat, Francesc
Casadesús,presentés lapro-
gramació entre copes i pica-
pica,alpuntde lesonzedela
nit una Sol Picó vestida de
bussejadoraesvasubmergir
entre el públic i va anar pes-
cant gambes fresques –i un
parell d’escamarlans– i por-
tant-les dalt l’escenari. Era

la seva manera de rescatar
el grup de funky-soul Las
Gambas, sis dones que a cop
de bateria, saxo, guitarres
elèctriques, acordions i lle-
tres trencadores ens van
transportar als anys 80,
amb els seus minivestits de
lluentons, les perruques ros
platí i molta ironia i atrevi-
ment dalt l’escenari.

Entre el públic, coreò-
grafs com Toni Mira i María
Rovira no podien evitar
deixar escapar algun cop
de maluc al ritme de Las
Gambas, mentre el públic
ballava, bevia i reia a ritme
de rock’n’roll. Llargament
aplaudides, Las Gambas
van deixar pas a un DJ que
va punxar temes festius,
que anaven de la música
brasilera a les versions més
variades dels grans èxits
dels 80 per acabar, a les 3
de la matinada, amb un sig-
nificatiu “Oh, benvinguts,
passeu, passeu” que convi-
da a seguir la temporada
del Mercat de les Flors. ■

ElMercatobre
temporada
ambunball

Las Gambas van animar a ritme dels 80 la festa d’inauguració
de temporada del Mercat de les Flors ■ JORDI PIZARRO


