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La Generalitat
protegeix les
restes medievals
de Creixell
● Barcelona. Després de
la polèmica a l’entorn
de la protecció del nucli
antic que va viure en el
mandat passat l’Ajun-
tament de Creixell, al
Tarragonès, la Genera-
litat ha decidit enguany
incrementar la vigilàn-
cia sobre els monu-
ments d’època medie-
val d’aquest municipi.
Així, el Departament
de Cultura ha obert
l’expedient de declara-
ció del castell i les tor-
res de Ca la Miquelina,
Cal Jeroni i Cal Xacó
com a béns culturals
d’interès nacional
(BCIN). La proposta
del govern català, que
actualment és a exposi-
ció pública, delimita
també un entorn de pro-
tecció d’aquests ele-
ments i, fins i tot, obre
la porta a la protecció
conjunta de tot el nucli
antic en un futur. L’ex-
pedient amplia la quali-
ficació de BCIN, que
ara només tenien el cas-
tell i la torre de Ca la
Miquelina, a les altres
dues torres de l’antiga
muralla, datades també
del segle XIV. L’expe-
dient destaca els valors
«històrics, artístics i
culturals» del con-
junt. / A. PALOMARES

Arola publica dos
textos
contemporanis en
cartellera
● Barcelona. Arola Edi-
tors acaba de treure
dues novetats de teatre
contemporani que, a di-
ferència de bona part de
la col·lecció Teatre a
Part, estan previstes a la
cartellera catalana i es-
tatal. Su seguro servi-
dor, Orson Welles, de
Richard France, es va
estrenar en el darrer
Festival Grec de Barce-
lona, amb Josep Maria
Pou, que ja prepara una
gira estatal per al 2009.
Pel que fa a Quan enca-
ra no sabíem res, de Jo-
sep Maria Miró, és Pre-
mi de Teatre 50è Ani-
versari Crèdit Andorrà
2007 i és el títol que
obrirà la temporada al
Tantarantana aquest se-
tembre. Arola Editors,
que celebra el desè ani-
versari, és una de les
poques editorials que
publiquen nous textos
de teatre contempora-
ni. / EL PUNT

● L’escenari del Festival
Jardins de Cap Roig es va
convertir dissabte al ves-
pre en una mena de Sunset
Boulevard improvisat
(aquí el film de Billy Wil-
der amb la decadent Nor-
ma Desmond es va traduir
per El crepúsculo de los
dioses), una passarel·la on
velles glòries recorden el
seu passat esplendorós i
reben onades d’aplaudi-
ments més per mitomania
que per una altra cosa. La
ballarina d’origen rus Ma-
ia Plissétskaia és tota una
icona de la dansa: per a ella
es va crear el pompós títol
de prima ballerina assolu-
ta i, a més, és una artista
que simbolitza la resistèn-
cia interna a la dictadura
estalinista, ja que amb el
seu talent va ser capaç de
traspassar fronteres en ple-
na guerra freda. El director
artístic Ricardo Cué expli-
cava dissabte que l’única
vegada que la «iniguala-
ble» Plissétskaia havia tin-
gut por va ser ballant da-
vant de Stalin; el seu pare
havia estat una de les seves
víctimes. Ara bé, especta-
cles com el que va oferir
als 82 anys, interpretant
dalt de l’escenari una breu
coreografia que el seu
amic Béjart li va dedicar
pels seus 80 anys, deixen
un gust agredolç a la boca.
Després d’haver vist pro-

jectats a la primera part de
l’espectacle passatges de
les seves millors actua-
cions (en blanc i negre, ai-
xò sí), veure-la ara posa
encara més en relleu
l’abisme entre el que va ser
i el que ja no és. Ave
Maya? És una peça mini-
malista en què la diva fa
anar uns ventalls a l’estil
del teatre kabuki. No es
belluga gaire, però, a la se-
va edat, qualsevol gest ja
sembla miraculós. Una co-
sa és clara: no li calia ac-
tuar per rebre la devoció
del públic.

Per sort, l’estrella anava
acompanyada per un bon
equip de ballarins que van
fer amena la vetllada amb
més o menys encert, se-
gons les parelles i les pe-
ces. Una gala sempre és
poc agraïda perquè no per-
met als intèrprets ficar-se
en la pell del personatge i
desenvolupar-lo i acaba
caient en el vessant més
circense del ballet. Així, la
nit va començar amb un
gèlid Giselle i va anar
avançant per diversos pas-
sos a dos, alguns molt po-
pulars, com ara el del Don
Quixot o el Grand pas
classique, i altres de
menys coneguts, com ara
Llamas de París.

Destacava per la seva
maduresa artística la pare-
lla del Teatre Bolxoi: Na-
talia Osipova i Ivan Vasi-

liev. Van interpretar Lla-
mas de París i El corsari.
Tots dos sorprenien per la
seva actitud i expressivi-
tat, així com la precisió en
tots els moviments. Vasi-
liev va aixecar més d’un
«ohhhh!» entre el públic
amb uns salts enrevessa-
díssims i aeris en el seu so-
lo d’El Corsario. Aquest
noi va néixer a Vladivos-
tok i ha fet una carrera me-
teòrica. Es va graduar a
l’Acadèmia Estatal de Co-
reografia de Bielorússia el
2006 i el 2007 ja el van
convidar a integrar el pres-
tigiós Bolxoi de Moscou.

Van estar molt correctes
la parella d’Ekaterina Os-
molkina i Andrei Batalov,
del Ballet Marinski de
Sant Petersburg, i la pare-
lla formada pel joveníssim
Vladímir Eskliarov i Alina
Somova, també del Ma-
rinski. Tots dos van ser
guanyadors del concurs
Vaganova-Prix el mateix
any, el 2002, i es perfilen
com a dues joves prome-
ses de la dansa russa.

Com a contrapunt, el
programa, ideat per Ricar-
do Cué, incloïa dues peces
de flamenc amb la vetera-
na Lola Greco i Francisco
Velasco, dos dels artistes
que més aplaudiments (i
sobretot picades de peus a
terra) van rebre en tota la
nit amb l’apassionada Ha-
ble con ella.

Cap Roig homenatja la «prima ballerina assoluta» Maia Plissétskaia

VALÈRIA GAILLARD

El crepuscle dels déus

Maia Plissétskaia, dissabte durant l’actuació a Cap Roig. / PERE DURAN

● Els esbarts dansaires
Joaquim Ryura, de Bla-
nes, i Marboleny, de les
Preses, van retre dissabte a
la nit un homenatge con-
junt a Joan Cruells, mort
l’any passat, que va dirigir
aquestes dues formacions
en l’espectacle Dansem de
la Candelera a la Tardor,
que es va estrenar al Festi-
val de Peralada l’any
1994. Els dos esbarts van
interpretar conjuntament
la peça El gran sarau, el
qual formava part d’aquest
espectacle.

Dissabte, aproximada-
ment un miler de persones
van omplir el recinte És-
dansa i van gaudir de les
actuacions de les compa-
nyies An Zhishun, de la
Xina; Zazaribacoa, de Ve-
neçuela; Abdalla Bitar, de
Síria, i Aires d’Andratx,
de Mallorca. Els xinesos
van obrir el programa amb
muntatges de percussió i
òpera popular xinesa. Pel

que fa al grup veneçolà, els
balladors van destacar
amb el seu pajarillo i un
calypso molt vigorós,
mentre que els sirians Ab-
dalla Bitar van interpretar
quadres inspirats en ritus
sufís i un casament tradi-
cional. Aires d’Andratx va
oferir un programa centrat
en les jotes de les Illes.

La jornada de dissabte
va començar amb un es-
pectacle de percussió, una
mena de diàleg entre els
xinesos d’An Zhishun i el
grup Djiguiya, de Burkina
Faso, en el marc del Petit
Ésdansa. A la tarda es va
fer la primera sessió dels
monogràfics dedicats a les
jotes, interpretades per les
companyies Saragatona,
de les Terres de l’Ebre, i
Estampa Baturra, de Sara-
gossa. El darrer Nit Ésdan-
sa el van protagonitzar els
bascos Elai-Alai Dantza
Taldea i els catalans El
Belda i Conjunt Badaba-
doc.

Els esbarts Joaquim Ruyra
de Blanes i Marboleny de
les Preses homenatgen
Joan Cruells a l’Ésdansa
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Una imatge de l’actuació d’Abdalla Bitar (Síria). / ÉSDANSA


