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Alain Platel confessa el seu 
punt sentimental mentre 
barreja la història d’una 
rodamón brasilera i la 
música del compositor 
alemany a ‘tauberbach’

ESTAMIRA  
I BACH

Per Andreu Gomila  
Fotografia Chris van der Burght
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Fa sis o set anys, una ballarina 
brasilera dels Ballets C de la B va 
passar-li a Alain Platel  un 
documental sobre Estamira, una 
dona de Rio de Janeiro que havia 
decidit viure en un abocador, que va 
deixar estabornit el coreògraf belga. 
Pensava –ara té 58 anys– que mai no 
podria portar aquesta història a 
escena... fins que l’actriu holandesa 
Elsie de Brauw va dir-li que volia 
treballar amb ell. Platel ho va tenir 
clar:  era la seva oportunitat i li va 
deixar el documental com a material 
destinat a la inspiració. De Brauw 
també va quedar colpida. I va néixer 
el fil conductor de tauberbach, 
complementat amb la feina de 
l’artista polonès Artur Zmijewski, que 
anys enrere havia proposat a un grup 
de sords cantar la música de Bach 
així com la sentien. 

Fa 30 anys que Platel es passeja 
pels escenaris europeus deixant un 
rastre d’admiració. És potser el millor 
alumne de Pina Bausch, qui millor va 
entendre el concepte de dansa-teatre 
encunyat per l’alemanya als anys 70. 
Va començar treballant en un loft a 
Gant (Bèlgica) per a un públic reduït, 
amb creacions que, com ara, 
barregen diferents disciplines, fins a 
esdevenir el gran tòtem europeu de 
les arts del moviment. Els seus 
Ballets C de la B són segurament la 
plataforma més influent del 
continent, no sols pels espectacles 
que dirigeix el mateix Platel, sinó 
també per tota la colla d’artistes que 
mou, des d’amics fins als ballarins 
de la mateixa troupe. Platel sempre 
ha triat molt bé els espectacles que 
fa i aquest tauberbach no és cap 
excepció.

 Les històries de Platel mai no es 
plantegen des de la tragèdia. És un 
contador professional que busca 
destrossar el nostre intel·lecte a 
base d’imatges, personatges 
especials, ballarins que ho donen tot 
en escena, somiadors sense treva. 
Busca altres coses quan crea un 
espectacle. Per això es va haver 
d’inventar el terme ‘dansa bastarda’ 
per definir la seva feina, ja que 
sempre ha tingut a les seves ordres 
ballarins i intèrprets que “vénen de 
tot arreu, amb històries molt 
individuals, a qui demano d’escriure 
les seves experiències, frases, per 
compartir-les amb els altres”. És la 
seva manera de treballar. 

Improvisació
I aquí, a tauberbach, no va ser fàcil, 
aquesta manera de fer des de la 
improvisació. Barrejar la vida 
d’Estamira amb el moviment, text i  
dansa, “tampoc no era evident”, 

recorda. Semblava que el projecte 
s’hauria de quedar a mitges. Però 
Platel va engegar un procés de 
recerca intensiu per aconseguir-ho. 
“L’actriu es va espantar quan va 
comprovar que els ballarins podien 
improvisar una hora seguida i ella, 
als deu minuts, estava esgotada”, 
comenta. “Però aviat vam descobrir 
que els ballarins la 
complementaven”.

 “Estamira és esquizofrènica i va 
decidir viure a l’abocador. Va ser ella 
qui va triar això, cosa que em porta a 
pensar que tothom té la possibilitat, 
sempre, de fer una cosa o una altra, 
fins i tot en les circumstàncies més 
difícils”, apunta Platel. El que no volia 
ni ell ni De Brauw era suplantar 
Estamira, és a dir, que l’actriu fes 
d’ella, simplement. La intèrpret té 

molt  a dir i, en el fons, serà a De 
Brauw qui veurem en escena, amb 
cinc ballarins que representaran el 
seu món interior. “La nostra Estamira 
és una dona que busca controlar el 
seu entorn envoltada per cinc 
personatges que ens conviden a 
entrar en un món menys irracional”, 
matisa el coreògraf. 

 Qui hagi vist algun espectacle de 
Platel ja sap que som davant d’un 
artista únic, que fa servir el moviment 
com a efecte multiplicador i que, 
exclama, mai ha fet una obra “per 
compromís”, sinó perquè “la volia 
fer”. Li demanem si es fan d’Albert 
Camus, d’allò que el pensador 
francès deia sobre la revolta 
individual, perquè sempre hem vist 
les seves creacions com a una 
explosió de grans individualitats, una 

lluita gairebé a mort entre l’u i el tot, 
entre la persona i la massa, que a 
tauberbach es manifesta de manera 
clara entre la història d’Estamira i els 
cinc ballarins que creen les seves 
imatges mentals. A local d’assaig, a 
Gant, sap exprèmer a fons tots i 
cadascun dels intèrprets. Ell 
s’encarrega d’aixecar el conjunt. 
“M’encanta Camus”, respon. Era 
obvi.

El coreògraf diu que el moviment li 
serveix per “expressar sentiments” i 
no s’enrojola quan el definim com a 
“sentimentaloide”. “M’oposo al 
racionalisme de la dansa i el teatre 
europeus: quan vaig a un teatre tinc 
ganes de sentir coses”, indica. I posa 
Bach com a exemple: “No cal anàlisi, 
no cal traduir-lo”. Només cal escoltar-
lo... Fa anys que Platel fa servir 
música culta als seus muntatges. 
Bach, Monteverdi, Verdi, Mozart i 
Wagner s’infiltren dins les seves 
històries al límit de la dansa 
bastarda.

Barcelona
La història d’Estamira no és un bolet 
aïllat en la carrera de Platel, que s’ha 
apropat sovint als baixos fons, a les 
classes baixes, al Tercer Món. Fins i 
tot va capbussar-se en la Barcelona 
preolímpica a Gardenia, peça que 
vam poder veure al Teatre Lliure fa 
tres anys. Inspirada en el documental 
de Sonia Herman Dolz Yo soy así, 
parlava sobre els últims dies de la 
Bodega Bohemia, local mític de Nou 
de la Rambla tancat el 1998 –i 
enderrocat–, epicentre del 
transvestisme durant la dictadura 
franquista i mitificat per Sisa als anys 
70. Platel va conèixer Barcelona a 
finals dels 80, “abans del gran canvi”, 
confirma. No ens diu si l’atreu més 
aquella Barcelona o la que trepitjarà 
de nou ara. “Estic molt interessat en 
com han canviat totes les ciutats 
europees –i no només Barcelona– en 
els últims 30 anys”, dispara.

Tot i aquest esperit canalla, a Platel 
li agrada portar les seves creacions a 
“teatres burgesos”. Diu que “guayen 
força”. Ara mateix acaba d’estrenar 
Coup fatal al Burgtheater vienès, una 
obra amb catorze músics congolesos 
que interpreten música barroca. “Tot 
un xoc”, admet rialler. Però “positiu”, 
afegeix. “El públic burgès és un bon 
públic, obert a moltes coses, encara 
que no estigui avesat a la dansa 
contemporània”, indica. Fa dos anys, 
va estrenar C(h)oeurs al Teatro Real 
de Madrid. I va tenir la mateixa 
sensació.

tauberbach serà al Teatre Lliure de 
Montjuïc de dv. 11 a dg. 13.

M’OPOSO AL 
RACIONALISME DE  
LA DANSA I EL TEATRE 
EUROPEUS: QUAN  
VAIG A UN TEATRE  
TINC GANES DE  
SENTIR COSES”

Elsie de Brauw
L’actriu que prota-

gonitza tauber-
bach és una de les 

més reputades 
dels Països Bai-
xos, sobretot del 
teatre holandès. 
Ha treballat amb 
les grans com-

panyies del país, 
el Toneelgroep 

Amsterdam d’Ivo 
van Hove inclòs.

Romeu Runa
I compte amb un 

dels cinc ballarins 
de la companyia: 

el portuguès 
Romeu Runa. Fa 
dos anys el vam 
veure al Festival 
d’Avinyó amb el 

solo The old king. 
I encara no ens 
hem recuperat 
de l’impacte. 

Temporada Alta ha 
intentat portar-lo.

DOS  
ACTORS


