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Aquesta ciutat de Bar-
celona que fa de la
cultureta la bandera

de l’esnobisme es va fondre
en elogis al pregó ofert per
Jaume Sisa. Aquell dia jo no
hi era, al Saló de Cent i m’he
hagut de conformar a
veure’n retalls de vídeos per
internet. Entre ells n’he tro-
bat un en què el galàctic re-
cordava la seva infantesa al
Poble-sec, un detall que em
va sorprendre, perquè pen-
sava que era fill d’Orió o
d’Andròmeda, d’alguna
constel·lació allunyada de la
Terra i d’aquesta realitat que
ens envolta a tots els que,
amb el pas dels anys, cada
cop ens costa més entendre
el seu sentit de l’humor.

Però aquesta no ha estat
l’única cosa que, els últims
dies, m’ha costat d’entendre
en relació a Jaume Sisa. El
cap de setmana passat, pel
recinte firal de Vic, corria el
rumor que el galàctic no
volia cap element aliè al seu
univers boletaire abans del
concert d’ahir. Es veu que
reclamava la plaça de Cata-
lunya per a ell sol i en exclu-
siva. Fonts pròximes als per-

Galàxies reduïdes
judicats, em confirmen que
en Sisa va moure cel i terra
per aconseguir que les actu-
acions programades durant
la tarda es traslladessin a un
altre escenari, argumentant
que necessitava temps per
preparar-ho. La tensió es va
multiplicar quan, divendres,
dia 19, va trucar a Gerard

Quintana per instar-lo a
abandonar. I, com que l’ex-
Sopa s’hi va negar, el va aco-
miadar amb un “Que guanyi
el millor”. Després d’uns di-
es d’estira-i-arronses i d’im-
plicar-hi l’Ajuntament, no-
més va aconseguir que en
Gerard avancés la seva ac-
tuació tres quarts d’hora per
així separar propostes per
evitar ombres no desitjades.
L’actitud és lletja. Es tracta
de companys d’ofici i no d’e-
nemics. Casa meva és casa
vostra, però a la meva galà-
xia... que no hi entri ningú.

Casa meva és casa
vostra, però a la
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no hi entri ningú

RojoballaaTerrassa
Celebració de la 25a temporada de dansa

Marta Porter
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Quan el 1984 el Centre
Cultural Fundació Caixa
de Terrassa va començar a
portar coreògrafs i compa-
nyies de dansa internaci-
onals com Carolyn
Carlson, José Limon,
Momix, l’English National
Ballet, el Ballet Nacional

de Cuba o Maia Plissétska-
ia, els aficionats a la dansa
de tot Catalunya s’hi van
llançar sense pensar-s’ho.
“Durant els primers deu
anys, vam programar
l’avantguarda internacio-
nal, però amb l’obertura
del Mercat de les Flors ens
hem decantat cap a la
dansa de repertori”, con-
firmava ahir Eduard

Vives, responsable artístic
de la programació. El cert
és que, en aquests 25
anys, el Centre ha acollit
centenars de companyies
de tots els països del món i
ha sabut cobrir un buit
que durant molts anys no
omplia ningú més.

Per celebrar-ho, aquesta
25a temporada la Fundació
Caixa Terrassa presenta sis

programes de dansa inter-
nacional capitanejats per la
ballarina Tamara Rojo, que,
acompanyada de figures de
l’English National Ballet, el
Mariinsky i l’Staatsoper de
Berlín, oferirà una gala de
grans clàssics del repertori.
Seguirà la companyia de
dansa africana de George
Momboye en un espectacle
en què les percussions i la fi-
sicalitat es donen la mà, per
continuar amb el Ballet Im-
perial de Rússia, que oferirà
el clàssic Don Quixot en la
seva versió completa, un ba-
llet que fa molts anys que no
es programa a Catalunya en
la seva versió original.

Un altre gran clàssic de
la dansa, el coreògraf danès
August Bournonville, serà
objecte d’homenatge a càr-
rec del Ballet Reial de Flan-
des, mentre que la tempo-
rada es clourà amb un es-
pectacle de tango escènic a
càrrec de la companyia
Tango Metrópolis per aca-
bar amb la Compañía Anto-
nio Gades i el seu clàssic
Bodas de sangre. ■
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