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Isserlis torna amb Bach
3 El violoncel·lista tocarà tres ‘suites’ d’una obra «que ho té tot»

M. C.
BARCELONA

Steven Isserlis, polifacètic violoncel·
lista anglès i autor de nombrosos lli·
bres, inaugura el cicle Palau Bach de 
la temporada 2017·18 amb les suites 
de Johann Sebastian Bach. Serà avui 
al Palau de la Música, on interpreta·
rà la primera, la cinquena i la sise·
na d’aquesta ineludible obra musi·
cal. «Aquesta gran obra sempre m’ha 
posat nerviós. ¡I segueix espantant·
me!», confessa en una entrevista te·
lefònica amb el seu peculiar sentit 
de l’humor. L’edat i l’experiència no 
han aplacat aquesta por cada vegada 
que puja a escena. El seu pitjor mal·

son, confessa, és quedar·se en blanc. 
Ho ha explicat més d’una vegada 
i n’ha deixat constància per escrit 
en alguns dels seus nombrosos arti·
cles que es poden consultar a la se·
va web.
 «La primera suite de Bach la vaig 
tocar amb uns 11 anys. Era molt di·
ferent llavors. El moviment histori·
cista no havia començat i la partitu·
ra procedia d’una edició terrible», re·
corda. Per ell, com per molts músics, 
la interpretació de Pau Casals va mar·
car un abans i un després. «Abans de 
Casals, Bach es tocava d’una forma 
més sentimental. Després d’ell, tot es 
va tornar molt acadèmic. Ara la gent 

s’ha adonat  que aquesta música és 
dansa, una cosa que Casals ja va per·
cebre».

EMOCIONS / Cada vegada que toca 
aquestes peces hi descobreix una co·
sa nova. «Són obres immenses. Ho te·
nen tot: profunditat, tragèdia, hu·
mor, dansa, religió...». La seva inter·
pretació sempre és fascinant per la 
quantitat d’emocions que remou. I 
no fa falta afegir·hi res, afirma el mú·
sic, sempre preocupat per transme·
tre les peces des de la màxima hones·
tedat. «És la música qui et transfor·
ma, el nostre deure no és canviar·la, 
sinó respectar·la».

CONCERT AL PALAU

gravat una peça per a vuit cellos. Hi va 
arribar d’una forma curiosa: el ma·
teix compositor, mort el 2013, se li va 
presentar en somnis i li va demanar 
que toqués la seva última peça. «¡És 
la cosa més estranya que m’ha passat 
mai! Jo mai he cregut en aquestes co·
ses, però així va ser i me n’alegro per·
què és una música preciosa». H

 Isserlis també és un entusiasta de 
la música contemporània. «M’agra·
den els compositors que toquen 
qualsevol estil. No m’atrauen els que 
pensen massa en el públic, perquè la 
música ha de sortir del més profund. 
Per això connecto amb Bach i també 
amb Thomas Adès i John Tavener». 
D’aquest últim, per cert, ha adaptat i 

33 El virtuós violoncel·lista anglès Steven Isserlis.

 

Sasha Waltz 
reflexiona 
sobre el poder
3 El TNC estrena ‘Kreatur’, última 
creació de la coreògrafa alemanya

MARTA CERVERA
BARCELONA

M
algrat l’agitat clima po·
lític, el Mercat de les 
Flors i el Teatre Nacio·
nal de Catalunya (TNC) 

obren les seves respectives tempora·
des amb dansa contemporània. «La 
cultura com a espai de confrontació 
d’idees, de convivència i de diàleg és 
imprescindible», va destacar ahir 
Xavier Albertí, director del TNC, en 
la presentació del seu programa. 
«Sembla que ens acostem a un espai 
on es limiten unes llibertats de càte·
dra, reunió, informació i opinió que 
han costat molt d’aconseguir», va 
afegir, preocupat per la intervenció 
de les finances catalanes que afecten 
de forma directa el TNC.
 L’aclamada companyia de Sasha 
Waltz torna al TNC amb la seva últi·
ma creació, Kreatur, una reflexió al 
voltant del poder en què la coreògra·
fa alemanya torna als orígens. I coin· 
cidint amb aquesta estrena a 
Barcelona, el Mercat apuja el teló 
amb un programa doble: Many, de 
Thomas Noone, i L’estol, de Roser Ló·
pez Espinosa, interpretades totes du·
es per un mateix elenc de vuit balla·
rins. Aquesta primera producció na·
cional sorgida del Pla d’Impuls a la 
Dansa recolzat per la Generalitat fa·
rà gira per 18 teatres de Catalunya.

 A diferència de Dido & Aeneas –la se·
va aquàtica i poètica versió de l’òpe·
ra de Purcell–, Kreatur s’ha constru·
ït des de zero amb la col·laboració de 
14 ballarins convertits en estranyes 
criatures. En aquesta ocasió no par·
teix d’una música i un text coneguts 
(com tantes altres peces creades en 
els dos últims lustres per Waltz), si·
nó d’una reflexió sobre el poder, un 
tema tan universal com oportú. «El 
poder és a l’origen de molts proble·
mes actuals. La societat està perdent 
poder», va reconèixer ahir Waltz en 
roda de premsa, contenta de tornar 
a la capital catalana. «Ens espanten 
el canvi climàtic, l’auge dels populis·
mes i la reducció de drets i democrà·
cia en països com Polònia i Hongria. 
Però també el radicalisme i el terro·
risme sorgits com a reacció a conflic·
tes històrics no resolts», va afegir la 
creadora alemanya.

SIMPLICITAT I ABSTRACCIÓ / ¿Com actua 
l’individu davant del poder? ¿Com 
es relaciona ell mateix amb el poder 
del grup? Aquestes i altres pregun·
tes són a l’origen d’una peça comple·
xa en el fons, però molt simple visu·
alment i elaborada amb llenguatge 
abstracte. «El moviment permet par·
lar del present i expressar d’una ma·
nera més clara el que vivim i sentim. 
No té la precisió de la paraula, però 
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és més subtil i permet connectar un 
nivell més subconscient a través 
d’imatges i emocions», explica 
Waltz.
 Per poder·ho abordar, la coreò·
grafa va pensar a començar a treba·
llar no des de l’espai, sinó des del 
cos. La col·laboració amb la disse·
nyadora de moda i artista Iris van 
Herpen va ser l’origen. «Més que ro·
bes ha creat escultures i és perillós 
interactuar·hi», confessa. Treballar 
amb vestimentes fetes amb plàstic 
i metall ha servit d’estímul. «No és 
fàcil moure’s amb elles, però aques·
ta mena de limitació m’ha permès 
aprofundir més en el moviment i ex·
plorar·lo».
 Tant el vestuari com l’espaiosa es·
cenografia juguen només amb dos 
colors simbòlics, el blanc i el negre. 
La música electrònica de Sounwalk 
Collective també és especial, perquè 

parteix de sons reals, «de fotografies 
sonores d’espais històrics en desús o 
rehabilitats», com una antiga presó 
de la Stasi i una fàbrica.

ESTRENES / Les relacions entre l’indi·
vidu i el grup protagonitzen les dues 
obres que s’estrenen al Mercat. L’estol 
fa servir el comportament de les aus 
per parlar de la capacitat de resistèn·
cia i la importància del treball en 
equip. «L’obra ens remet a aquest de·
sig ancestral de volar, de llibertat. 
Però les migracions són odissees ple·
nes d’obstacles on les aus necessiten 
recolzar·se entre elles», va recordar 
López, autora de la peça.
 Many, de Thomas Noone, parteix 
d’una peça creada per al Ballet du 
Rhin. Es tracta d’una celebració de la 
dansa que fa servir la música de Phi·
lip Shepperd com a fil conductor de 
l’obra. H

El Mercat també 
obre temporada amb 
un doble programa 
contemporani: 
‘Many’ i ‘L’estol’

33 Escena de ‘Kreatur’, última creació de Sasha Waltz.
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