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PoesiesaSantEsteve
CRÍT ICA DE MÚSICA CORAL

Efecte òptic visible a Pequeños paraísos

Concert de Sant Esteve

Intèrprets: Cors de l’Orfeó
Català;Montse Guallar, actriu;
Castellers de Vilafranca
Lloc i data: Palau de la
Música (26/XII/2014)

JORGE DE PERSIA

Un Sant Esteve marcat per la
poesia; poesia entesa com un
gènere que canta la pau, i tam-
bé poesies, ben seleccionades
per Miquel Desclot de poetes
contemporanis de diferents
nacions que van viure l’horror
de la Primera Guerra (l’ameri-
cà MacLeish, l’austríac Trakl,
l’oficial britànic antibel·licista
Siegfried Sassoon, el músic i
poeta IvorGurney, elmodernis-
ta Paul Éluard i Hermann
Hesse, i, a més, Conrad F. Me-
yer, a qui va marcar la guerra
franco-prussiana una genera-
ció abans). Poesies que reque-
reixenunamanera dedir-les ín-
tima, i que necessiten un espai
neutre, no ben resolt en un ves-
tuari, massa protagonista.

Però també hi va haver una
referència grata a diversos
poetes catalans, al republicà
exiliat Agustí Bartra, i en la deli-
cadamúsica de Narcís Bonet al
musical Tomàs Garcés. Els
cors van treballar amolt bon ni-
vell, fins i tot en col·laboració,

com el de Cambra amb el Petits
en una nadala tradicional, o en
el desplegament acústic deBub-
bles, de Bernat Vivancos, o en
unbellíssimhimnedeMendels-
sohn. Però també en solitari,
comel deNoies, ambuna actua-
ció formidable, per exemple, a
Noël des enfants de Debussy.
Moltmoviment escènic ben co-
ordinat, tot i que en certs mo-
ments la col·locació no va tenir
bon resultat, com en un parell
de cançons nadalenques edul-
corades. Cal esmentar, final-
ment, dos Bach amb un re-
sultat excel·lent, cantats amb
naturalitat. Poesia, un movi-
ment escènic dinàmic, amb
trets d’humor en els nens i jo-
ves, i qualitat musical. I la rima
de felicitat va arribar amb la
culminació dels quatre castells.

Però com sempre els últims
anys, van sorgir els arranja-
ments corals binaris dels se-
nyors Junqueras iMas, i l’eufò-
ria de banderes (crec que el
fonament de qualsevol inde-
pendència és la feina seriosa i
en profunditat) distant de la ve-
ritable senyera, aïllada al fons
de l’escenari del Palau, i partí-
cip d’una història que no sé si
els nens i joves saben. El crit és
contrari a tota poesia, llenguat-
ge interior que transcendeix
els temps i les formes. En tot
cas, tot va tenir aire de festa.
Bon Any.c

MERCAT DE LES FLORS

MARINA ESCOBAR
Barcelona

T rilogia és un termenor-
malment associat a
l’àmbit de la literatura
i del cinema i que, cu-

riosament, canvia completament
de registre quan es tracta, per
exemple, dels es-
pectacles de la com-
panyia de dansa
contemporània Ara-
caladanza.
Perquè són tres es-

pectacles de ball–Pe-
queños paraísos,
Nubes i Constela-
ciones– els que es
poden i podreu tor-
nar a veure en els
propers dies al Mer-
cat de les Flors, que
és a més coproduc-
tor dels dos últims
muntatges.
Enrique Cabrera,

director i fundador
d’Aracaladanza, va
explicar que la idea
de crear-los va néi-
xer de la voluntat de
reflexionar sobre les obres rea-
litzades per tres artistes molt
concrets –el Bosch, RenéMagrit-
te i Joan Miró– i intentar plas-
mar la percepció que va tenir
d’aquestes obres. La millor i més

adequada manera de fer-ho va
ser, recorda, creant unes coreo-
grafies aptes per a tots els pú-
blics, però dirigides cap al sector
infantil. Malgrat això, Cabrera
sempre ha deixat clar i insisteix
sovint que en aquestes peces no
hi ha moviments específics per a
la canalla.

Pequeños paraísos, que es po-
drà veure fins dimarts vinent i del
2 al 4 de gener, està basat en el
quadre El jardí de les delícies, glo-
riosa peça del Bosch. Un quadre
que, com confessa el mateix Ca-

brera, “em va enamorar, així que
li vaig voler dedicar una coreogra-
fia de dansa”. En aquesta coreo-
grafia, amés de ballarins de carn i
ossos, hi intervenen també ele-
ments immaterials com titelles,
reflex del passat d’EnriqueCabre-
ra com a titellaire i que utilitza
com a imaginatiu recurs per re-

presentar el gran
nombre de personat-
ges del quadre de
l’artista flamenc.
A aquest especta-

cle el seguirà Nubes,
els dies 10, 11, 17 i 18
de gener. La creació
d’aquest espectacle
beu del magisteri
pictòric deRenéMa-
gritte i s’articula so-
bre una coreografia
en la qual prioritza
l’ús d’objectes quoti-
dians, habituals en
els quadres de l’ar-
tista. El relleu arriba-
rà amb Constelacio-
nes, el 24 i el 25 de
gener, inspirada en
el català Joan Miró.
L’ús de colors plans,

predominants en la majoria de
les seves obres, és la característi-
ca que millor defineix l’especta-
cle. Una coreografia que, per a
Cabrera, supera les seves anteces-
sores i culmina la seva trilogia.c

La companyia de dansa contemporània Aracaladanza ofereix tres
coreografies inspirades en quadres del Bosch,Magritte iMiró
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