
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 06595M  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 12/02/2009 - Hora: 01:00

Alain Platel explora el
dolor amb ‘Pitié!’ al Mercat

DANSA 3 PRESENTACIÓ
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MARTA CERVERA
BARCELONA

El coreògraf de Les
Ballets C de la B
reinterpreta ‘La passió
segons sant Mateu’

E
l coreògraf Alain Platel tor-
na avui al Mercat de les
Flors amb Les Ballets C de la
B i Pitié!, on aprofundeix el

treball d’investigació iniciat a vsprs,
impactant muntatge basat en músi-
ca de Monteverdi presentat fa dues
temporades.

Deu ballarins, tres cantants i vuit
músics participen en aquesta peça
on el compositor i saxofonista de
l’espectacle Fabrizio Cassol gosa
reinterpretar La passió segons sant Ma-
teu, monumental obra litúrgica de
Bach. «El més important per a mi és
aquella bellíssima ària, Tingues pietat
de mi, Déu meu, que parla de la com-
passió, del patiment», afirma el crea-
dor belga. L’obra va més enllà del do-
lor d’una mare que pateix davant el
sacrifici del seu fill. «Tracta de com
la gent reacciona davant el pati-
ment», assenyala.

Des de l’aparició de Les Ballets C
de la B, el 1984, el seu estil ha anat
variant. «Fins als anys 90, fins a Wolf,
era extremadament eclèctic, respec-
tava l’estil personal de cada intèr-
pret –comenta–. Des de vsprs bus-
quem un llenguatge físic col.lectiu
que ens uneixi».

Les creacions de Platel tenen un
segell inconfusible. Sorprenen el
públic poc familiaritzat amb la dan-
sa contemporània tant pel dinamis-
me i la intensitat dels seus movi-
ments com per la presència de per-
sonatges al límit. «M’ha costat com-
prendre que la bogeria, o els estats
irracionals pròxims com la histèria
produeixen por en molta gent», co-
menta Platel. «A vegades xoca que fa-
ci tantes referències a gent malalta,
físicament o psicològicament. Però
la malaltia és part de l’ésser humà»,
sosté qui abans de saltar als escena-
ris va treballar com a psicopedagog
durant cinc anys. «Suposo que torno
als meus orígens. Per mi no hi ha bo-
jos, sinó éssers humans. Sovint
histèria i bogeria són manifesta-
cions d’una sensibilitat extrema».

Respecte a Pitié!, adverteix: «A la
gent que no té por aquest muntatge
li arriba molt». Recomana no inten-
tar seguir al peu de la lletra la

història bíblica en què es basa l’obra
(els capítols 26è i 27è de L’Evangeli de
sant Mateu).

«No expliquem la història literal
de Crist encara que hi ha associa-
cions. Aquells que intenten com-
prendre la peça es perden. Però si hi
entren des de l’emoció, i s’obren a
una experiència molt forta, sentiran

coses meravelloses», diu després
d’haver vist reaccions molt diferents
entre el públic des de l’estrena de
l’obra a Alemanya, la tardor passa-
da. A Bèlgica, quan es va representar
al gener, molts van pensar en Gaza.
«No hi ha referències explícites, ca-
dascú ha d’establir les seves conne-
xions», explica. H
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33 Un cantant i diversos ballarins, a Pitié!.

«La bogeria i els
estats irracionals
m’interessen», afirma
l’artista belga
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