
espectacles DISSABTE
64 21 DE MARÇ DEL 2009

Dominical, la revista que s’entrega de-
mà amb EL PERIÓDICO, ofereix en 
portada i en pàgines interiors un re-
portatge amb joves estrelles de la te-
levisió com Hugo Silva i Ana de Ar-
mas, que s’han reunit en el repar-
timent de la pel·lícula Mentiras y 
gordas, en cartellera la setmana que 
ve. Per dotar l’estrena de la màxi-
ma ressonància, cinc actors del film 
van accedir a posar despullats per al 
suplement en una sessió que va co-
mençar en un clima de timidesa i va 
acabar amb els protagonistes rient i 
passant-s’ho bé. A més dels dos artis-
tes citats, van anar a la sessió els ac-
tors Maxi Iglesias, Asier Etxeandia i 
Miriam Giovanelli. Formen la nova 
fornada del cine espanyol. 

SUPLEMENTS

‘Dominical’ 
despulla la
nova generació 
d’actors
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33 La portada de Dominical.

 Diverses de les seves creacions 
ja s’han vist al Liceu, on ara presen-
ten Silent Screen. La segueix Tar and 
Feathers, de Jirí Kylián, fundador de 
NDT. «El programa reflecteix en 
quin punt ens trobem perquè to-
tes dues són obres relativament re-
cents», diu Lightfoot. 
  Tot i tenir influència de Kylián, 
ha sabut crear un llenguatge pro-
pi, íntim i hipnòtic. Belles imatges 
de naturalesa i música de Philip 
Glass guien la seva proposta. H

33 Els ballarins de NDT en un assaig de Tar and Feathers, de Jirí Kylián, dijous passat al Liceu.

Ballar per al Nederlands Dans The-
ater (NDT) és un plaer com també 
ho és per a algú aliè a la companyia 
descobrir com es preparen el cos 
per arribar a l’excel·lència artísti-
ca. EL PERIÓDICO va assistir a una 
de les seves classes matutines que, 
durant la seva estada a Barcelona, 
es desenvolupen al tercer pis del 
Liceu, on actuen fins demà. La sala 
que fa servir l’orquestra per assajar 
s’ha reconvertit en sala de ball amb 
linòleum, miralls i barres.
 Els prop de 30 intèrprets que in-
tegren el NDT I, companyia de refe-
rència de la dansa contemporània, 
segueixen un entrenament clàssic 
amb pliés, tendus i pas de chat, bus-
cant la perfecció. Els mira atenta-
ment Anders Hellström, el seu di-
rector artístic, que marca els exer-
cicis i ordena al pianista quin tempo 
han de seguir. «Molt bé, així, per-
fecte», diu per animar els sòlids ba-
llarins, vestits amb roba còmoda i 
dispar, cadascú al seu aire, lluny de 
l’elegància i la delicadesa del vestu-
ari que llueixen en escena. Alguns 
van amb mitjons, altres preferei-
xen anar amb els peus nus.
 Al cap d’una mica més d’una ho-
ra, suats, baixen a l’escenari del Li-
ceu per assajar les dues peces que 

els intèrprets d’aquesta compa-
nyia holandesa ofereixen en aques-
ta ocasió. «Ens encanta tornar a 
Barcelona», diu Paul Lightfoot, re-
laxant-se al seu camerino, el que uti-
litzen els divos de l’òpera i que com-
parteix amb Hellström. Lightfoot, a 
més, des del 2002 és coreògraf resi-
dent de l’NDT juntament amb Sol Le-
ón, la seva parella. Els espanyols do-
minen en la companyia, que integra 
més de 25 nacionalitats, entre la I i la 
II, la dels joves. 
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Buscant la perfecció

ALBERT BERTRAN

Els primers espases de la prestigiosa companyia de dansa holandesa tornen a 
Barcelona H Els espanyols abunden en el ballet, on hi ha intèrprets de 25 països

 EL NEDERLANDS DANS THEATER RECALA AL LICEU

Els ballarins 
d’aquest grup de 
referència de la dansa 
contemporània segueixen 
un entrenament clàssic


