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“Cubaésmoltvalenta”
El Ballet Nacional de Cuba que dirigeix la mítica ballarina
Alicia Alonso presenta un renovat ‘El llac dels cignes’ al Tívoli

Marta Porter
BARCELONA

Als seus 87 anys oficials
–“no pretendreu que us
digui l’edat, oi?”–, Alicia
Alonso segueix tenint un
fort caràcter que l’ha aju-
dat a superar adversitats
de tot tipus, com un des-
preniment de retina als 21
anys que malgrat les dife-
rents operacions –incloses
dues del Dr. Barraquer–, no
van aconseguir restablir-li
la visió. Aquesta diva de la
dansa que va actuar a Bar-
celona per primera vegada
el 1969 amb una mítica Gi-
selle al Liceu, ahir va pre-
sentar al Teatre Tívoli la
seva versió d’El llac dels
cignes –s’estrena avui–
amb el Ballet Nacional de
Cuba, que aquest octubre
complirà 60 anys, en co-
producció amb Teatres de
la Generalitat Valenciana.

Incondicional dels Castro
La directora d’una de les
companyies de més presti-
gi internacional –malgrat
que en els últims anys l’em-
bargament també repercu-
teix en la vistositat de les
produccions–, no es va
estar de declarar el seu su-
port incondicional als ger-
mans Fidel i Raúl Castro, a
qui va qualificar de “perso-
nes vives, fortes, plenes
d’energia, sempre empe-
nyent i mai conformes.
M’hi porto molt bé”.

I és que, malgrat que la
companyia va néixer com a
iniciativa privada sota la
dictadura de Batista, va ser
el mateix Fidel Castro qui li
va encarregar un projecte
que, més de 50 anys des-
prés, segueix despertant

vals internacionals, tenim
medicina i educació gratuï-
ta, exportem metges arreu
del món... La perfecció no
existeix enlloc, però la felici-
tat sí”. Per què la companyia
fa dos anys que no balla als
Estats Units? “No em pre-
gunti per què, vostès ho
saben”. I acaba: “El futur del
Ballet Nacional de Cuba és
brillant. Produïm molt bons
ballarins, tenim una bona
escola ipúblic.ACubaunba-
llarí del Ballet Nacional és
respectat a les fàbriques, al
camp i a l’exèrcit”. ■

Alicia Alonso ahir durant la presentació d’‘El llac dels cignes’, que s’estrena avui al Teatre Tívoli ■ FRANCESC MELCION / PERE VIRGILI
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La seu de l’IEC acollirà
d’avuiadissabteel ICongrés
Internacional de Neologia
en les Llengües Romàni-
ques, que aplega experts de
tot el món i vol ser un punt
de trobada per debatre un
aspecte tan crucial per a la
vitalitat de les llengües com
la creació i adopció de noves
paraules. Els 230 inscrits
handesbordat lesprevisions
dels organitzadors, l’Obser-
vatori de Neologia de la UPF,
i són un prova evident de
l’interès que suscita.

Davant l’allau de termes
amb què ens bombardeja la
societat global, totes les llen-
gües,peròsobretot lesmino-
ritzades com el català, ne-
cessitenunaplanificació lin-
güística que harmonitzi,
coordini i adapti els neolo-
gismes, de manera que s’in-
tegrin en la llengua sense
desnaturalitzar-la. Per asso-
lir-ho, el congrés veu essen-
cial la complicitat entre les
llengües romàniques i en fa
bandera eliminant el servei
de traducció en les confe-
rències en francès o italià
per fomentar el plurilingüis-
me passiu, és a dir, l’esforç
d’entendre’s parlant llen-
gües amb una base comuna.
Entre els convidats cal des-
tacarMarcelDiki-Kidiri,que
com a especialista en llen-
gües africanes pot explicar
millor que ningú fins a quin
punt la visió única del món
que comporta tota llengua
condiciona l’adopció de neo-
logismes. Per últim, cal des-
tacarqueCatalunyasiguipi-
onera mundial en un àmbit
científictanrellevantperfer
compatible ladiversitatamb
la globalització, fins al punt
que fins i tot la Real Acade-
mia Española ha hagut de
demanar assessorament a
l’Observatori que dirigeix
des de fa 20 anys la doctora
M. Teresa Cabré. ■

admiració arreu del món.
“El 1948 vaig fundar el

Ballet Alicia Alonso. Tení-
em una mínima subvenció
i jo pagava la companyia
amb les actuacions que feia
als Estats Units. Quan hi va
haver el moviment revolu-
cionari amb el meu marit,
Fernando Alonso, vam fer
un ideal de com havia de ser
una companyia i una escola
perquè els nens es pogues-
sin desenvolupar professio-
nalment. El nostre metge,
Martínez Páez se’n va anar
a la Sierra amb el projecte

sota el braç i es va unir a
Fidel. Jo era a Chicago i vaig
arribar un dia després del
triomf de la revolució a
l’Havana. Quan era a casa
truquen a la porta i era
Fidel. Em venia a preguntar
què volia fer. Així va néixer
el Ballet Nacional de Cuba.
Per mi és un gran orgull”.

Amb passió i sense con-
cessions recorda Alicia
Alonso el naixement d’una
companyia que actualment
compta amb 110 ballarins
–al Tívoli en venen una sei-
xantena– i que “és l’escola

de ballet més gran del món,
amb 20 sales, fisioterapeu-
tes, classes, menjadors i tot
gratuït”. “Fidel va entendre
que la cultura és important
per a una nació”.

Respecte als canvis polí-
tics que viu Cuba Alonso
també ho té clar: “Canvis?
Cuba ha tingut moments
terribles amb la dictadura
[deBatista]peròjanovolem
dictadors, el que volem és
treballar intensament.Cuba
és una illa petita i molt va-
lenta,hemestatrodejatsdu-
rant 50 anys i hem fet festi-


