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El virtuosisme de ‘Tango 
seducción’ arriba a l’Arteria
3L’argentí Gustavo Russo dirigeix i protagonitza el sensual espectacle

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

D
esprés de passejar la se-
va seductora barbeta i els 
seus peus virtuosos pels 
escenaris de tot el món 

amb muntatges com Tango pasión, 
el ballarí Gustavo Russo (Buenos Ai-
res, 1970) va fer el gran salt el 2000 
com a coreògraf, director i protago-
nista de Tango seducción. Deu anys 
més tard, el xou recala a l’Arteria 
Paral·lel fins al 4 de setembre des-
prés d’haver rebut els elogis entu-
siastes de platees com l’Olympia de 
París o el Kremlin Theatre de Mos-
cou. 
 Set parelles –entre elles la que 
formen Russo i Samantha García– 
exhibeixen la seva portentosa sin-
cronització i tècnica sota els acords 
de títols com Violentango, Zita, Liber-
tango o Lo que vendrá, d’Astor Piaz-
zolla. En escena, els acompanyen 
els gemecs de l’imprescindible ban-
doneó, el violí o el piano, a càrrec 
d’un quintet de músics en directe 
als quals se suma la cantant Valeria 
Collante.
  Tango seducción consta, segons el 
director, de dues parts ben diferen-
ciades. La primera recrea amb hu-
mor un quadro tanguer tradicional. 
«L’acció transcorre en un bar i la in-
tenció és atrapar el públic mostrant 
la gran qualitat dels artistes», ad-
dueix el director, que assegura que 
el «cor» del xou és a la segona part, 
quan el ball passa a segon pla i emer-
geixen les emocions i el sentiment. 

 «El tango és sentiment», afirma 
Russo, que amplia la paleta expres-
siva d’aquest gènere a totes les emo-
cions. «Pot mostrar tristesa, però 
també alegria, odi, amor, passió... 
Tots els sentiments de l’ésser hu-
mà». Els seus ballarins no es limiten 
a l’excel·lència tècnica, també «han 
d’explicar històries i emocionar». 
En qüestió d’estil, Russo, que inter-
preta quatre solos, es defineix com 
a «totalment avantguardista sense 
deixar de ser molt purista». De la mà 
del respecte a les arrels tangueres, 
s’ha obert a la fusió amb altres gène-
res per ampliar el registre d’emoci-
ons. Per aquesta raó el seu elenc, a 
més de la base de tango, es mou amb 
facilitat en el ballet clàssic, el con-
temporani i el jazz. 
 
SENSUALITAT / La seducció del títol no 
es limita, afegeix, a la càrrega sexu-
al que arrossega el tango. «També 
fa referència a l’intent de seduir el 
públic. El tango és molt seductor 
i alguns el poden veure eròtic, pe-
rò per mi hi ha altres sensacions en 
joc, com l’amor, la sensualitat... ». 
El coreògraf recorda que durant les 
funcions als Emirats Àrabs hi va ha-
ver ball de libidos i repressions. «Al-
gunes espectadores van arrencar a 
aplaudir al valorar l’alliberament 
femení que expressen algunes esce-
nes, mentre que altres dones es van 
ofendre i van abandonar el teatre». 
La seva intenció, aclareix, no és agre-
dir ni provocar a ningú. «El que bus-
co és arribar al cor». H

UN XOU APLAUDIT A MIG MÓN

33 Una imatge coral de ‘Tango seducción’, a Arteria Paral·lel.

EL PERIÓDICO

Cohen 
tornarà amb 
‘Old ideas’  
el 2012

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Leonard Cohen ha acabat la gra-
vació del seu nou disc, però en-
cara trigarà uns mesos a veure la 
llum, segons ha anunciat a tra-
vés del fòrum de la seva web ofi-
cial. El treball es titula Old ideas 
i sortirà a la venda en una data 
per precisar de la primavera del 
2012. Serà la seva primera obra 
amb cançons noves des de Dear 
Heather (2004).
 Fa alguns anys que Cohen tre-
balla en aquest disc, si bé el pro-
cés de composició es va alentir per 
la inesperada longitud de la gira 
mundial que va realitzar entre el 
maig del 2008 i el desembre del 
2010, amb 246 recitals. En el tour 
van arribar a sonar quatre can-
çons noves, però només una, Dark-
ness, estarà inclosa en la nova obra. 
Les altres tres, Born in chains, Feels so 
good i Lullaby, aniran a parar, pre-
cisa el canadenc, al «següent disc», 
fet que indica que retirar-se no en-
tra en els seus plans ni a curt ni a 
mitjà termini. Cohen farà 77 anys 
el 21 de setembre.

TOC DE JAVIER MAS / L’autor de Su-
zanne ha comptat en la gravació 
amb els músics que l’han acom-
panyat en la seva última gira, in-
clòs Javier Mas (llaüt, bandúrria, 
guitarra de 12 cordes). L’aragonès 
fins i tot ha col·laborat amb Co-
hen en la composició d’algunes 
cançons, però no hi ha, per ara, 
confirmació que s’incloguin fi-
nalment en el disc.
 Tot apunta que l’artista torna-
rà a sortir de gira l’any que ve, pe-
rò els plans encara no han estat 
revelats. Els fans podran alimen-
tar l’espera escoltant el nou disc 
del seu fill, Adam Cohen, titulat 
Like a man i que sortirà a l’octubre. 
També hi ha noves gravacions 
en camí de la dona del cantant, 
Anjani Thomas, i la seva col·la- 
boradora Sharon Robinson. H

MÚSICA

33 Leonard Cohen.

Lev Dodin debutarà amb 
Txékhov a Temporada Alta
3El director rus presentarà ‘Oncle Vània’ en l’edició amb més oferta

I. F. 
BARCELONA

Salvador Sunyer, director del festi-
val Temporada Alta de Girona-Salt, 
lluny d’acovardir-se davant la crisi, 
s’ha posat a fer malabarismes per 
aconseguir un rècord d’oferta amb 
el mateix pressupost de l’any passat 
(2,9 milions d’euros). En el 20è ani-
versari de la mostra, més d’un cen-
tenar de propostes de teatre, dansa, 
música i circ trauran el cap per 17 es-
pais de Girona i Salt del 30 de setem-
bre a l’11 de desembre. 

 L’aposta per l’autoria catalana i 
la diversificació de les produccions 
marcaran una edició en què no fal-
taran il·lustres noms de l’escena eu-
ropea. Entre aquests destaca el de-
but en el festival del prestigiós di-
rector rus Lev Dodin, Premi Europa 
de Teatre 2009, amb la seva compa-
nyia Maly Drama Teatr de Sant Pe-
tersburg. El veterà creador i docent 
presentarà la seva versió del clàssic 
Oncle Vània, d’Anton Txékhov. Un 
muntatge en què accentua el con-
flicte que pateixen els protagonistes 

AVANÇ DEL FESTIVAL DE TARDOR DE CATALUNYA

entre la vida que haurien desitjat i la 
que han viscut. 
 El comediant francès Patrice Thi-
baud serà l’encarregat d’acomiadar 
el festival amb Jungles, una «nova cre-
ació per descobrir l’home salvatge-
ment civilitzat que portem a dins», 
segons el propi creador. Thibaud 
porta el seu humor i gestualitat a 
una jungla urbana per on apareixen 
el vodú, les danses rituals, Tarzan o 
Mowgly. 
 
AUTORIA CATALANA / L’exquisida i fan-
tasiosa Aurélia Thierré-Chaplin tor-
narà a seduir el personal amb Mur-
mures des murs i la companyia belga 
Peeping Tom presentarà la coreogra-
fia A louer. En el panorama local fi-
guren, entre altres, Mario Gas, amb 
Un fràgil equilibri, d’Edward Albee; 
Carles Fernández Guiua, amb Dinou, 
de Ferran Joanmiquel, Àlex Rigola, 
amb Havanera, Pau Miró, amb Els ju-
gadors, i l’infal·lible Carles Santos, 
amb Urinaris públics europeus. H33 ‘Oncle Vània’, de Lev Dodin.


