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L ucía Lacarra va en-
lluernar l'any passat
el públic del Festival
de la Porta Ferrada
amb el seu encant

captivador i un virtuosisme tèc-
nic superlatiu. Si aleshores es
presentava com a estrella convi-
dada del Ballet de Roland Petit,
aquest any la ballarina guipuscoa-
na torna a les nits estivals de
Sant Feliu de Guíxols com a pri-
mera ballarina indiscutible del
Ballet de Munic, una cinquante-
na de ballarins que mantenen vi-
va la flama dels grans ballets asso-
ciats als teatres d'òpera, en el seu
cas a la molt respectada Bayeris-
che Staasoper.
L'alt cost econòmic i de pro-

ducció que suposa moure aques-
tes grans companyies les fa infre-
qüents en els festivals d'estiu i és
més que lloable l'esforç que la
Porta Ferrada ha fet en aquest
sentit, ja que, a més, el Ballet de
Munic actuarà dues nits amb un
doble programa que mostra tot
el seu potencial tècnic i estilístic,
dues nits en què es combinen un
ballet que recull el millor de la
tradició neoclàssica europea,
amb l'Oneguin de John Cranko, i
un programa de dansa contempo-
rània amb tres coreografies dels
prestigiosos VanManen, Sandro-
ni i Schäpfer.

I és que el Ballet de l'Òpera de
Munic, malgrat tenir 350 anys
d'història, fa exactament vint
que va començar una nova singla-
dura que el situava com un ens
independent i en les mateixes
condicions que la companyia
d'òpera i l'orquestra simfònica;
vint anys –que la companyia ha
celebrat amb l'estrena mundial
d'una nova obra de Jirí Kylián,

Zugvögel–, durant els quals el Ba-
llet de Munic ha renovat tot el
seu repertori, apostant pel
neoclàssic i la dansa contemporà-
nia, i que ha esdevingut una de
les companyies de dansamés sòli-
des del panorama internacional.
Aquesta riquesa d'estils és el

que ha atret a les files del Ballet
de Munic ballarins de primer ni-
vell internacional com Lucía La-
carra, qui arriba a Sant Feliu de
Guíxols amb el seu rol estrella, la
Tatiana sorgida de la ploma de
Puixkin a la seva obra mestra Ie-

vgueni Onieguin,
un ballet d'una gran ri-
quesa estilística ambmú-
sica de Txaikovski i co-
reografia del genial John
Cranko, a qui a vegades s'ha defi-
nit com “l'últim gran clàssic”;
una interpretació que el 2003 li
va valdre el prestigiós Premi Be-
nois de la dansa, concedit al Bol-
shoi de Moscou. “Julieta, Tatia-
na,Margarita... són l'amor perfec-
te, avui ja ningú mor per amor.
Em fico dins d'elles perquè
aquesta és la meva sort artística i
visc a través d'elles aquest amor
que avui ja no tenim”, explica La-
carra.
La segona vetllada està dedica-

da a la dansa contemporània
amb dues noves creacions exclu-
sives per al Ballet deMunic i una
obramestra clàssica deHans van
Manen. Obrirà la nit Cambio
d'Abito, una coreografia resplen-
dent i salvatge amb 40 ballarins
en escena creada per Simone
Sandroni, un coreògraf compro-
mès amb la improvisació, conce-
buda sobre tres sonates per a vio-
lí i clavicèmbal de Bach i amb
vestuari i escenografia de
l'artista plàstica Rosalie, una de
les escenògrafes més en voga des
de la seva Tetralogia al Festival
de Bayreuth. Seguirà un clàssic
de la dansa contemporània,Ada-

gio Hammerklavier, una peça
creada per VanManen el 1973 so-
bre la Sonata per a piano Op. 106
de Beethoven coreografiada com
a tres duos.Martin Schäpfer tan-
carà la vetllada amb una coreo-
grafia basada en la partitura de
Sofia Gubaidulina Concert per a
viola i orquestra, un treball titu-
latViolakonzert II creat en exclu-
siva per a 35 ballarins del Ballet
de Munic i que també compta
amb Rosalie en la part plàstica.
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BALLETDEMUNIC:
La soprano Tina Gorina
actuarà amb David Alegret

Un instant d'un dels dos espetacles que el Ballet de Munic portarà a Sant Feliu de Guíxols

L a música vocal clàssica
també té el seu espai a
la programació del Fes-

tival Internacional de la Porta
Ferrada d'enguany, i estarà re-
presentada per un recital a cà-
rrec dels joves intèrprets cata-
lansDavidAlegret i TinaGori-
na i un concert de la Capella
Glinka dedicat a lamúsica po-
pular i ortodoxa russa.
L'Església de la Mare de

Déu dels Àngels serà l'esce-
nari de les dues vetllanes, pro-
gramades pel 29 de juliol i el
21 d'agost, respectivament.
La soprano Tina Gorina

(1976) serà la segona vegada
que canti al festival de la seva
població natal, Sant Feliu de
Guíxols. Els visitants habi-
tuals la recordaran pel recital
que va oferir el 2007 acom-
panyada al piano pel búlgar
Stanislav Angelov, quan va
fer un repàs als 400 anys
d'òpera italiana a través
d'àries d'autors comaraVival-
di,Mascagni, Donizetti, Rossi-
ni, Verdi i Puccini.
Aquesta jove cantant, guan-

yadora del Premi Internacio-
nal Gayarre de Pamplona i
del premi extraordinari del

Concurs Francesc Viñas de
Barcelona, i de qui una figura
com Josep Carreras ha afir-
mat que té “una intuïció i una
musicalitat impressionants, i
està preparada per actuar en
qualsevol teatre”, torna ara al
cartell dePorta Ferrada acom-
panyada del tenor David Ale-
gret (1972).
El cantant barceloní, que re-

centment ha interpretat els
papers de Jaquino al Fidelio
del Gran Teatre del Liceu i
Don Narciso a Il Turco in Ita-
lia a Viena, tindrà l'oportuni-
tat de mostrar al públic gironí
la seva veu potent i de gran
claredat, que li val valdre ser
finalista de l'edició de 2003
del prestigiós concurs Opera-
lia, que organitza el tenor Plá-
cido Domingo.
Pel que fa al grup coral Ca-

pella Glinka de Sant Peters-
burg, una vella coneguda del
festival de Sant Feliu, dedica-
rà la seva segona actuació
d'enguany (el 12 d'agost hau-
rà interpretat Ivan el Terrible
de Prokofiev a l'Espai Port) a
la música popular i ortodoxa
russa sota la batuta del seu di-
rector titular, Vladislav Txer-
nutxenko.
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VARIETAT I QUALITAT 47è FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA PORTA FERRADA

El ballet de la cèlebre
Bayerische Staasoper
oferirà obras de
Cranko, Van Manen,
Sandroni i Schäpfer

La ballarina espanyola Lucía Lacarra torna al festival
al capdavant de la companyia alemanya

Laveu lírica,
protagonista

tècnica i estil


