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Sasha Waltz torna al TNC amb 'Kreatur', una peça
sobre l'abús del poder
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La prestigiosa coreògrafa alemanya Sasha Waltz torna a Barcelona només per tres dies amb la
seva última peça Kreatur. La presenta al TNC que, pel que hem percebut, és la seva casa a
Barcelona, "Aquesta ciutat té elements en comú amb Berlín, artístics, arquitectònics... ", diu. I
sobretot per l'amistat que la uneix des de fa anys amb Xavier Albertí, director del teatre. És
imprescindible i sempre un plaer veure les propostes d'aquesta grandíssima i trencadora artista,
que amb Jochen Sandig va crear la companyia Sascha Waltz & & Guests ara farà 25 anys (el
2018). Kreatur és un gran espectacle amb 14 ballarins, que significa el retorn als orígens de la
coreògrafa, quan buscava el diàleg amb altres formes artístiques. Feta la introducció, correu a
comprar entrades perquè només hi serà del 28 al 30 de setembre.

Sasha Waltz ha presentat aquest matí l'espectacle als mitjans, acompanyada de Xavier Albertí,
que ha volgut cridar l'atenció en el fet que "aquests 25 anys coincideixen amb els 27 de la caiguda
del Mur de Berlín i els 21 de la seva primera vinguda a Barcelona, amb dos espectacles al Festival
Grec que vaig tenir el goig de dirigir en aquella època. Llavors ens va fer una profunda reflexió del
que estava passant a Alemanya, alhora que aportava clarividències envers l'Europa nova que
estava emergent." Albertí ha lamentat que no vingui tant sovint com voldríem "però ho arreglarem"
i ha explicat que Kreatur té encara només tres mesos de vida i que "veurem encara les primeres
representacions de la seva gira internacional."

Per situar-nos, Waltz ha començat parlant del canvi de llenguatge: "He estat 10 anys treballant
sobre òperes o peces simfòniques ja fetes, com a Dido i Eneas, de Pourcell, que vaig portar aquí.
Però tenia necessitat de tornar enrere amb el llenguatge i el moviment, veure com vivim i com ho
expressem amb el cos, amb música composada expressament En Xavier em parlava de la situació
a Catalunya, dels canvis que estem vivint que fan por, de la radicalització que està en augment per
arreu i de la pèrdua dels drets democràtics. La radicalització i l'augment del terrorisme penso que
sorgeixen alimentats per temes que no estan resolts." I tot això tenia la necessitat de parlar-ho des
de dins: "El cos parla des de dins, es comunica amb emocions i moviment. I ens donava una
oportunitat de parlar de cultura i de la societat, revisar temes històrics. Per això ho he fet. I des de
la llibertat."

UNA CREACIÓ COMPARTIDA

Els intèrprets analitzen el fenomen de l'existència en relació amb l'origen d'una societat
pertorbada: poder i manca de poder, domini i feblesa, llibertat i control, comunitat i aïllament. Diu
que són criatures que es manifesten com animals antics, sense noms precisos. Waltz ha explicat
que en aquesta ocasió la música, de Soundwalk Collective, ha crescut simultàniament a l'obra. "És
música electrònica i s'ha anat creant als assaigs. Després, ells la graven a llocs reals que han
deixat de funcionar i proposen una ambientació peculiar com ara una planta energètica
abandonada, un techno club, un espai per on havien passat trens Ells fan el que podríem
anomenar una foto acústica." Són un grup que combina l'antropologia, l'etnografia, la
psico-geografia, l'observació de la natura i les exploracions en l'enregistrament i la síntesi de les
seves creacions sonores.



També ha anat a buscar la dissenyadora Iris van Herpen: "Fa creacions visuals al límit de la
moda-art. El vestuari és capaç de inspirar imatges sorprenents, perquè que el crea amb metall i
plàstic tallat amb làser. Ha estat una recerca començar a treballar amb el cos per anar-lo
moldejant, ja que jo normalment començo amb l'espai perquè domini al cos."

L'il·luminador, Urs Schönebaum, ha creat "un espai entre la llum i la foscor. No hi ha color en
l'obra, ni al vestuari. És com si fos en blanc i negre. Només hi ha un moment, en un espai concret"
Schönebaum ha creat espais per a produccions teatrals i operístiques, exposicions, espectacles i
instal·lacions d'arreu del món per a creadors com Marina Abramovic, Robert Wilson i Michael
Haneke, entre d'altres.

Així, tenim dansa, moda, música i llum unides d'una manera innovadora i en un llenguatge que ho
connecta tot. Per a la creació, Waltz ha investigat diversos espais. Un d'ells ha estat una presó
buida a la que la va acompanyar un antic presoner. "Va ser una presó que van utilitzar els russos
després de la 2a Guerra Mundial. Estava col·lapsada de gent, no hi cabien ni estirats ni dempeus.
Si un defallia, els guardes els tiràven aigua freda i castigaven, així, tot el grup. Per evitar el
patiment, s'aguantaven els uns amb els altres, per no caure. Ho explico perquè és un exemple del
punt de partida clar i contundent que utilitzem per parlar del poder. Com un grup pot enfrontar-se al
poder. És emotiu!"

EL PODER I LA FEBLESA, A L'ORDRE DEL DIA

Sobre el perquè va partir del tema del poder i de la feblesa, Waltz ha contestat que "tenia la
necessitat de parlar de l'actualitat i pensava com fer-ho. La societat està perdent poder i vaig voler
observar i veure com ho podria descriure, explicar-ho. El nostre llenguatge és la dansa i no és
fàcil! I vam pensar en els vestits metal·lics perquè lluiten amb els propis moviments dels ballarins.
Els cossos es converteixen en armes que suposen un perill entre els uns i els altres. Hi ha fils que
fan que el ballarí tingui una limitació molt clara. Jo sempre creo limitacions, em permeten fer una
millor exploració dels moviments", exposa.

Waltz coneix molt bé la companyia perquè "amb la majoria ja fa molts anys que treballem junts, De
vegades faig projectes més petits i agafem alguna gent Si arriba el cas, preferim que tinguin base
clàssica i que passin a la contemporània."

SOBRE SASHA WALTZ

Sasha Waltz és a punt de dirigir el Ballet Nacional de Berlín, càrrec que ha deixat Nacho Duato i
que dirigirà a quatre mans Johannes Öhman. "Johannes i jo volem establir ponts entre creacions
clàssiques i contemporànies. El clàssic ha de seguir viu però ha de deixar espai a obres que parlin
més d'ara." Diu que només farà un projecte cada dos anys: "per tant, no dominaré! Volem tenir les
portes obertes. Johannes ve de la dansa clàssica i jo de la contemporània, per tant, ens
complementem.", conclou.

Sasha Waltz començà a ballar als cinc anys amb Waltraud Kornhaas, alumne de Mary Wigman, a
Karlsruhe. De 1983 a 1986, estudià a la School for New Dance Development a Amsterdam,1 a
continuació marxa a Nova York on treballà amb Pooh Kaye, Yoshiko Chuma i Lisa Kraus. Durant
aquest període col·laborà igualment amb Tristan Honsinger, Frans Poelstra i Mark Tompkins.1 De
retorn a Berlín, va crear la seva primera coreografia important amb Dialoge el 1992. L'any següent
fundà, amb Jochen Sandig, la seva pròpia companyia, Sasha Waltz & Guests, ubicada a Berlín i
crea una obra fundadora Travelogue I - Twenty to Eight, que ballà amb Nasser Martin-Gousset i
que marcarà el començament de la seva primera trilogia de post-dansa-teatre.2

El seu gran reconeixement internacional, data de la seva segona trilogia composta al voltant del
tema del cos amb les peces Körper, S, i noBody, l'última peça es va presentar en el pati del Palau
dels Papes en el Festival d'Avinyó de 2002.

Ha codirigit, de 1999 a 2004, la Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín amb el director d'escena
Thomas Ostermeier,4 on creà sobretot Körper, S, i noBody. Va coreografiar Romeu i Julieta
d'Hèctor Berlioz per al Ballet de l'Òpera de París el 2007, any en què va ser designada coreògrafa
de l'any» per la revista Ballet-Tanz.



El març de 2009, la companyia Sasha Waltz & Guests presentà Dialoge 09 - Neues Museum al
Neues Museum de Berlín, alguns mesos abans la seva reobertura després de 10 anys d'obres.


