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Antoni Taulé a T Òpera de Paris
per Joaquim  Sala-Sanahuja (Paris, 15 juny)

^urant els mesos de juny i juliol 
d ’enguany, l’Òpera de Paris presen
ta Washington Square, ballet realit- 
zat a partir de l’obra d’Henry James 
del mateix nom, sobre una música 
del compositor nord-americà Char
les Ives (1874-1954), amb coreogra
fia del cèlebre ballar! Rudolf Nu- 
reiev -actual director de la Dansa de 
rÒpera de Paris- i decorats d’Anto- 
ni Taulé. Aquest ballet, que ha des- 
vetllat adhesions apassionades i 
molts d’acarnissaments per part de 
la critica, a causa, sobretot, del ta- 
rannà del mateix Nureiev, i que re
crea l’argument d’un film clàssic en 
els annals del cinema, L'heretera, 
consagra la participado d’Antoni 
Taulé en la creado de decorats per a 
grans espais escenogràfics. La pin
tura de Taulé, en efecte, dramatitza- 
da per la simple aparició, de vega- 
des, d’un personatge o d’un objecte 
aïllat, reclamava aquests grans es
pais. Els sens interiors, simples i 
clàssics en l’elecdô, però innova- 
dors en els angles d’exposiciô da- 
munt la tela, eren ja interiors esce
nogràfics en els quais s’esqueia un 
munt de ficelons insòlites i fragmen- 
tades. Per aixô l’interès de nombro- 
ros directors de teatre per comptar 
amb la participació de Taulé en llurs 
escenografies. Recordaré que Taulé 
ja havia realitzat els decorats d'En- 
fance, adaptació teatral de l’obra de 
Nathalie Serraute representada al 
Théâtre de Rond-Point de Paris, al 
Teatro II Ridotto de Venècia i ac- 
tualment al Harold Clurman Thea-
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ter de Nova York. També cal es- 
mentar el seu décorât per a Les trois 
soeurs de Txekov, que serà muntada 
properament al TNP de Lyon.

Pel que fa a Nureiev, què no diré 
que no ajudi a acréixer la dimensió 
del personatge. Recordó haver-lo 
vist, fa anys -potser quinze o més- a 
Barcelona, a la Plaça de Toros de 
les Arenes, com a protagonista, jun- 
tament amb Margot Fonteyn, de Gi
selle. Nureiev era ja aleshores un di
vo: ególatra i mistic de la dansa, se’l 
tenia per l’ùltim hereu de la gran 
tradició clàssica dels ballarins rus- 
sos. Els anys, que trasbalsen tantes 
coses, ens proposen ara un Nureiev 
escenôgraf -al costat de Taulé-, ob- 
sedit pel ballet en la seva versió ro
mántica, amb totes les normes i els 
mites que aquest corrent institui.

En una época heterôclita com la 
que ara travessem, és just que la le- 
gimitat d’aquesta concepció nureie- 
v ian a  ap a reg u i a pie d ia . 
Agermanant-se amb aquesta con
cepció, i després d’un any de feina 
conjunta, la plástica de Taulé ha es-
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^'.icrelu di I'escenogra/iu del hallet "\\ ashin^ton Square".

devingut el com plem ent necessari de 
la idea de Nureiev: els espais que 
Taulé crea amb els seus decorats 
apareixen ara habitats per uns per
son antges en m ovim ent, dinàmics, 
que arrosseguen amb ells allò que hi 
ha de mes alt en l ’univers d ’aquesta 
dansa: el mite del ballari. Cada pas, 
cada seqüència de la dansa del balla- 
ri constitueix en la concepció de N u
reiev una citació de la mateixa dan
sa, allò que la història hi ha consa
gra! com a sublim. L ’estètica, el rit
me 1 el moviment d ’aquests passos 
es van descabdellant, dones, per re- 
feréncia al bagatge de la dansa i deis

dansaires del passât, i fan presents 
l ’ombra dels Nijinski, de les Dun
can, divos d ’una veritable cerimò
nia. És en això que els decorats de 
Taulé retroben el seu sentit primige
ni: les seves arquitectures, interiors 
O a l ’aire lliure, sitúen els espais 
buits en contacte amb els espais ha
bitats del passât, amb els drames -en 
el sentit més etim olôgic- que el 
temps hi ha anat encadenant i que 
ara sòn presents per mitjà d ’aques- 
tes arquitectures fragmentades i po- 
blades de solitud.

El temps, que en la dansa consti
tueix el paràmetre essencial -cada

pas del ballari se superposa al m ovi
ment d ’un rellotge inaturable- es fil
tra aixi entre columnes clàssiques i 
frontispicis disposats en l ’ordre que 
Taulé hi ha infòs. La mùsica de 
Charles Ives, popular i entranyable, 
és tan sols la forma aparent del 
temps de la dansa.

Ultra els decorats -que suposen  
una superficie total de 1.500 metres 
quadrats-, l ’Opera de Paris presenta 
igualment una exposiciò dels darrers, 
quadres de Taulé, els quais configu
ren una serie a l ’entorn del tema dels 
interiors naturals. Aquesta sèrie será 
presentada molt aviat al Japó.
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