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La primera divisió futbolística està de dol

Ja és ben curiós, això. Sabem que
el futbol ocupa un lloc important
en la vida demolts i moltes de
vosaltres. Però que ocupi alhora
dos dels nostres espais escènics
ja resultamenys freqüent. Tot i
que les circumstàncies d’aquesta
doble presència no poden ser
més diferents: mentre que al
‘Foot-Ball’ de Cesc Gelabert tot té
aires de celebració, a l’espectacle
amb què la Companyia Hon-
garesa festeja els seus primers
vint anys de brillant existència
(no us perdeu tampoc les
activitats paral·leles amb caràcter

d’homenatge que han organitzat
la Beckett i La Seca) tot té aires
d’un insòlit funeral. El president
del Ràpid Sport Club acaba de
morir. Som a la gespa del camp
que tantes jornades glorioses ha
viscut gràcies a la seva gestió. I
la vídua i el fill del finat (tots dos,
ben desconsolats) han volgut
acomiadar-se del difunt envoltats
de vells amics i coneguts: entre
aquests, l’últim sereno de la
població. Que no vol dir que fos
l’últim a emborratxar-se, sinó
l’últim que va exercir aquell
noctàmbul ofici avui ja comple-
tament oblidat. El cas és que, en
situacions així, de vegades pot
passar que les paraules no surtin.

Però, quan s’hi fiquen pel mig
autors com Cunillé i Zarzoso, el
que pot passar és que les paraules
es transformin enmúsica. I no
em refereixo a cançons, sinó a
partitures (les creades per Jesús
Salvador Chapi i José Alamá Gil)
ambmoltes notes però cap lletra
visible. Aquests hongaresos són
així de sorprenents! ‘SERENATA
PARA UN PAÍS SIN SERENOS’. DE LLU-
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PROPOSTES

WIM VANDEKEYBUS RECUPERA EL MÍTIC ESPECTACLE QUE EL VA CONVERTIR DE LA NIT AL DIA

EN UN COREÒGRAF ESSENCIAL DINS EL MÓN DE LA DANSA CONTEMPORÀNIA

La dansa i la música, enfrontades
en un perillós combat

No em busquis les pessigo-
lles, perquè me les troba-
ràs. Això, els ballarins de la
companyia Última Vez no
ho diuen mai en veu alta.
Però sovint els seus gestos,
les seves mirades i l’agres-
sivitat de les seves acci-
ons posen de manifest que
aquesta idea és precisament
la que els ronda pel cap.
Cal dir en tot cas que, si

bé els excessos d’agressivi-
tat poden resultar condem-
nables, en aquest cas van
resultar també molt pro-
ductius. Només cal recor-
dar en aquest sentit el que
va dir The New York Times
quan Vandekeybus va estre-
nar el 1987 a la Gran Poma
el primer espectacle de la
seva companyia creada feia
poc: “Potent, brutal, lúdi-
ca i extraordinària. No hi
ha adjectius per descriure
aquesta coreografia increï-
blement innovadora”.
I quan el Times escriu co-

ses així de tu, hauries de
fer les coses molt malament
per no convertir-te tot se-
guit i per sempre més en
una icona en la teva especi-
alitat. Wim Vandekeybus i
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El mercat arriba a un cim de la temporada gràcies a la intensa coreografia de la companyia belga. FOTO: DANNYWILLEMS

Cunillé i Zarzoso, vint anys jugant al mateix equip.

WHAT THE BODY DOES NOT REMEMBER
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Última Vez no solament no
han fet les coses malament,
sinó que com ha quedat de-
mostrat en cadascuna de les
seves visites a casa nostra,
les han fet molt bé: només
ens cal recordar en aquest
sentit l’hipnòtic i també ben
enèrgic espectacle nieuw-

Zwart, vist també al Mercat
fa a la vora cinc anys.
I malgrat les diferències,

si vau admirar aquell espec-
tacle amb la boca oberta,
segur que ara reconeixereu
instantàniament els punts
de contacte que presentava
amb aquest altre primer es-

una extensa gira mundial.
Començant pel contundent
paper que la música juga en
les dues propostes; la par-
titura que Thierry de Mey i
Peter Vermmersch van cre-
ar per a aquell debut també
va fer història. I continuant
per la brutalitat amb què els
ballarins visualitzen a l’es-
cenari la idea de destrucció
i rebuig.
Però no ens posem exces-

sivament dramàtics. És cert
que fins i tot el comitè que
va atorgar a aquella prime-
ra creació el cobejat Premi
Bessie (l’Oscar novaiorquès
de la dansa i la música inno-
vadores) va voler assenyalar
la potent confrontació que
es produeix entre partitura
i ball al llarg de la coreogra-
fia. Però això no és obstacle
perquè aquesta també vagi
plena de joc i de tocs d’hu-
mor i de sensualitat. Fins i
tot, encara que els cossos no
parin de donar-se trompa-
des. Vankeybus ha deixat
dit que l’espectacle, vol re-
flectir la intensitat que pre-
senten aquells moments en
què les decisions no depe-
nen de tu mateix, sinó que
et vénen imposades per les
circumstàncies.
I això, tant es pot referir

al moment en què caus per-
dudament enamorat d’algú
altre, com al moment que
precedeix un accident fatal:
en cap dels dos casos pots
escollir. I els dos poden re-
sultar igual de brutals.

pectacle llegendari al qual
Venkeybus ha insuflat nova
vida per realitzar amb ell


