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Alicia Alonso porta a Peralada la màgia dels contes 

La coreògrafa presenta el ballet 'La Ventafocs' al festival

EL PERIÓDICO

Als seus 81 anys, la directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, segueix imparable. El Festival
Internacional Castell de Peralada serà aquesta nit el quilòmetre zero de la gira que ha de portar la seva
companyia aquest mes d'agost per tot Espanya. Avui i demà la companyia presentarà el ballet La
Ventafocs, amb música de Johann Strauss, fill. Es tracta d'un ballet en dos actes i quatre escenes, amb
coreografia d'Alonso i Pedro Consuerga, que la diva cubana va definir ahir com una obra "amb molt de
sentit de l'humor, molt de ritme en els seus valsos i la màgia del conte que tots coneixem i que
tantes ganes de ballar fa venir".

Divendres, 13 d'agost, Alonso clausurarà la càtedra de dansa que porta el seu nom a El Escorial i
posteriorment la seva companyia oferirà al Teatre Albéniz de Madrid El llac dels cignes (del 25 al 29
d'agost), La Màgia de la dansa, (de l'1 al 5 de setembre), i La Ventafocs (del 8 al 12 de setembre).

Entre els projectes més immediats d'Alonso hi ha la preparació d'una coreografia sobre Salvador Dalí
que s'estrenarà en el pròxim Festival Internacional de l'Havana, a l'octubre. "El festival comptarà amb
diverses gales i coreografies dedicades a personatges centenaris", ha explicat la coreògrafa en
relació amb l'artista de Figueres i l'escriptor cubà Alejo Carpentier, de qui també se celebra aniversari
per aquestes dates. La mostra havanera també servirà per presentar La Flauta Màgica, la recent creació
de la diva, i dues coreografies més, Elegia per a un jove i Verbatum, que de moment, tal com ha dit,
només existeixen a la seva ment.

D'aquesta última peça, Verbatum, la coreògrafa ha avançat que es tracta d'un ballet "inspirat en el
genoma humà que compta amb la música d'un compositor català contemporani que també és un
gran pianista".

GADES, 'IN MEMORIAM'
L'artista cubana també ha fet una menció emocionada al recentment desaparegut ballarí Antonio
Gades. Molt unit al règim castrista, les seves cendres van ser traslladades a Sierra Maestra, a l'illa
caribenya. Alonso va recordar "la seva gràcia i la seva alegria" i ha anunciat que la programació del
Festival de l'Havana comptarà amb la representació d'una de les coreografies del bailaor.

El Ballet Nacional de Cuba tornarà a Espanya l'hivern que ve amb l'obra El Quixot, que representarà al
Teatre Principal de Saragossa amb motiu de la celebració del quart centenari de la publicació de la
novel.la de Miguel de Cervantes.

Alicia Alonso, ahir
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