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Alicia Alonso: "El més saludable de la humanitat és l'art i la cultura"

El Ballet Nacional de Cuba presenta 'La Cenicienta', amb música de Johann Strauss

Marta Porter
A mb els llavis d'un vermell sang, la mítica ballarina cubana Alicia Alonso va presentar ahir el ballet 'La
Cenicienta', que avui s'estrena al Festival de Peralada.

Lluitadora infatigable, Alicia Alonso ha batallat al llarg dels seus indeterminats anys per fer de la dansa
un autèntic art. Ha lluitat en favor de la Revolució Cubana, per convertir el Ballet Nacional de Cuba en
una de les millors companyies de dansa del món, per innovar i trobar nous llenguatges coreogràfics, per
avançar i fer avançar la tècnica del ballet, per crear escoles i fer arribar la dansa a totes les capes de la
societat, i, sobretot, ha lluitat contra una cegesa física que l'ha il·luminat intel·lectualment. Ara, però,
aposta per "la bellesa, l'alegria i el goig de viure". "Després de la batalla diària, és molt important
distreure'ns, allunyar-nos-en, i la dansa és un mitjà per fer-ho, així com totes les arts".

És per això que en aquesta visita al Festival de Peralada, Alicia Alonso i el seu Ballet Nacional de Cuba
han volgut oferir-nos un conte infantil, La Ventafocs, "un ballet enginyós i amb molt sentit de l'humor,
que segueix el ritme dels valsos d'Strauss i que tant és per al gaudi dels nens com dels grans", segons
el va presentar Alicia Alonso, per qui "el més saludable de la humanitat és l'art i la cultura", perquè
"alimenten l'esperit, la ment i la imaginació".

La Cenicienta que avui i demà es veurà a Peralada està coreografiada per Pedro Consuegra i basada
en l'únic ballet que va escriure Johann Strauss (fill), ja al final de la seva vida, i no en el que va
compondre el rus Serguei Prokófiev, molt més conegut. "Prokófiev és fabulós, però quan es pren una
història com aquesta, tan lleugera, la música forta de Prokófiev queda desequilibrada, va per la seva
banda i no funciona -explicava Alonso-. En canvi, la música que Strauss va fer per a La Ventafocs és
molt lleugera, ballable, sense dramatisme i simpàtica, de manera que combina perfectament amb el
conte infantil".

Segons la ballarina, "cada vegada hi ha més gent que s'interessa per la dansa". "Fins i tot el públic que
no hi entén queda fascinat pel moviment, pensant com es pot fer això o allò, i encara que sigui per una
estona s'oblida de les seves batalles diàries. L'ésser humà sempre s'expressa a través del moviment",
sentencia.

Malgrat la seva edat, Alicia Alonso segueix treballant com a coreògrafa. "Acabo d'acabar un ballet sobre
La flauta màgica, que no té res a veure amb l'òpera -explica-. És la recuperació d'un ballet molt antic,
amb música de Ricardo Drigo i coreografia de Lev Ivanov, que es va estrenar a Sant Petersburg i que
ballaven Fokine i Anna Pavlova. Evidentment no es pot reconstruir la coreografia original, perquè només
hi ha quatre indicacions escrites d'entrades i sortides, o sigui que l'he creat de nou, i al final ha sortit un
ballet molt difícil tècnicament".

La flauta màgica s'estrenarà al Festival Internacional de Ballet de l'Havana, que se celebrarà del 28
d'octubre al 3 de novembre, i que, segons va anunciar la seva directora, aquest any girarà sobre
diferents centenaris. "Hi haurà referències a Dalí i a altres artistes de qui aquest any es commemora el
centenari, com els coreògrafs George Balanchine i Frederic Ashton, el ballarí Anton Dolin [que va formar
parella artística amb la mateixa Alonso], el novel·lista cubà Alejo Carpentier, i el 200 aniversari de la
ballarina Maria Taglioni, i també farem les Bodas de sangre que Antonio Gades va fer per a nosaltres",
un amic desaparegut a qui vol recordar "amb aquell humor i aquella espurna que tenia i que seguirem
tenint amb nosaltres. Sempre hi serà", va dir emocionada.
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La mítica ballarina i coreògrafa Alicia Alonso va ser ahir a Peralada
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