
El museu sensorial de Sergio Bernal
Lescultor francès Auguste Rodin tenia una obsessió: els impulsos emocionals que articulen
els cossos humans. Sempre he intentat expressar els sentiments interns a través de la tensió
muscular. Sense la vida, lart no existeix, havia explicat algun cop. Totes les escultures de
Rodin siguin de marbre, de bronze o de guix estan fetes daire.
original

Lescultor francès Auguste Rodin  tenia una obsessió: els impulsos emocionals que articulen els
cossos humans. Sempre he intentat expressar els sentiments interns a través de la tensió
muscular. Sense la vida, lart no existeix, havia explicat algun cop. Totes les escultures de
Rodin siguin de marbre, de bronze o de guix estan fetes daire. No sacaben quan comença el
buit, sinó que queden a mig perfilar. Lespectador ha dacabar de projectar-les, a vegades
traçant moviments recargolats, a vegades simplement amb una mica dimaginació espacial. Per
això, quan vaig llegir que la companyia del ballarí i coreògraf Sergio Bernal  (Madrid, 1990)
estrenaria lespectacle Rodin  al Festival Castell de Peralada, vaig deixar anar un ah, claaar
entusiasta. Un ah, claaar que venia a dir que, tot i que a mi no se mhauria acudit mai, em
semblava un projecte perfectament natural. Quan em van dir que lespectacle serviria per a
inaugurar els jardins del Nou Celler Perelada, un espai obert i sensorialment profund, vaig
deixar anar un oh, uaaau encara més convincent.

Sergio Bernal i Giada Rossi. Fotografia: Albirú Muriel.

Tot això finalment va passar el dimecres 20 de juliol al vespre. Bernal va aconseguir formular
amb el cos una sèrie de peces escultòriques no acabades, elaborades amb la tècnica del non
finito, i daquesta manera va acompanyar els espectadors per lunivers del gran renovador de
lescultura del segle XIX. Talment com si fos el guia dun museu, el ballarí madrileny va moures
per lescenari amb una missió clara: transmetre la intensitat sentimental que samaga sota la
solidesa material de les escultures de Rodin.
Sota la direcció de Víctor García Sierra, alguns membres de lOrquestra Cruz Diez dos
violinistes, una violista, un violoncel·lista, una oboista, un guitarrista i un percussionista van
completar musicalment lespectacle visual. Els músics van col·locar-se al passeig del fons de
tot, darrere lescenari i el jardí. Aquest passeig, de fet, va ser clau durant tota la funció: Bernal
no va deixar de moures endavant i enrere, entre les herbes verdoses. Ara apareixia, ara es
mig amagava entre la foscor. Va jugar tota lestona amb les distàncies i els contrastos lumínics
que sovint sen deriven.
La primera escultura invocada va ser el Torse dhomme Louis XIV. Per expressar la solemnitat
dun rei que va gosar equiparar-se amb el Sol, Bernal i el codirector de lespectacle, Ricardo
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Cue, van crear una coreografia daire clarament barroc. Els peus del ballarí van prendre el pes
coreogràfic al ritme de la música de Jean-Baptiste Lully revisitada per Jordi Savall. Bernal va
suggerir laltivesa de Lluís XIV passejant una corona daurada amb una seguretat gairebé divina
i uns moviments volgudament rígids.
Tot seguit, lespectacle va fer un gir notori: de la inflexibilitat a la suavitat de les formes. Tocava
representar El petó de Rodin. Un petó és cosa de dos i, per tant, va aparèixer una segona
ballarina, Giada Rossi. Van representar plegats una coreografia destil neoclàssic ideada per
Valentino Zucchetti. La Pavana per a una infanta difunta de Maurice Ravel  va accentuar els
moviments melindrosos dels dos ballarins. Bernal i Rossi van oscil·lar entre la intensitat de
besar com si cada petó fos de comiat tal com va suggerir una veu enregistrada i lalliberament
que suposa abandonar-se damunt el cos duna altra persona. El moviment seixampla quan el
tracen dos cossos i, per això, aquesta coreografia va ser el punt culminant de lespectacle.
Ara bé, abans dacabar, Bernal va tornar a entrar a lescenari, ara sol, per invocar lescultura
més coneguda de Rodin, El pensador. Va presentar una coreografia a cavall de la dansa
espanyola i el flamenc, amb alguns tocs neoclàssics, acompanyada per melodies de Roque
Baños. Rodin deia que el seu pensador rumia no només amb el cervell, amb les celles
frunzides, els nassos dilatats i els llavis estrets, sinó també amb cada múscul dels braços, amb
lesquena i les cames, amb el puny tancat i els dits crispats. Bernal, ara amb un posat més
sobri, va demostrar que per pensar sha de patir una mica. I va deixar clar que sense moviment
no pot haver-hi pensament, que el pensament és una acció sobretot rítmica.
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