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Sony Music trasllada la filial
espanyola a Miami

ESTOPA I SABINA ENTRE ELS ‘AFECTATS’

La filial Sony Music Spain
tanca i trasllada l’activi-
tat a la delegació que la
discogràfica té a Miami i
on està centralitzada la
divisió llatina. Segons ha
informat la companyia, el
president, Carlos López,
ha deixat l’empresa, que
ja no dependrà de la sec-
ció europea, amb base a
Londres, i ho farà de la
llatina, ubicada a Miami.

Entre els artistes que
treballen amb aquesta
discogràfica hi ha els ca-
talans Sidonie i Estopa, a
més d’altres grups espa-
nyols com Russian Red,
El Canto del Loco, Víctor
Manuel i Joaquín Sabina.
Fins fa poc, Sony Music
Spain també havia tingut
entre els seus artistes el
cantautor Joan Manuel
Serrat.

Fernando Trueba comença a
rodar ‘El artista y la modelo’

Claudia Cardinale encapçala el repartiment. EFE

ENTRE LA GARROTXA I CERET

Fernando Trueba iniciarà
el 12 de setembre el ro-
datge d’El artista y la mo-
delo, un drama que han
escrit el director i Jean-
Claude Carrière i que es
rodarà a la Garrotxa i a
Ceret. Claudia Cardinale
encapçala un reparti-
ment que completen Je-

an Rochefort, Aida Folch,
Chus Lampreave, Götz
Otto i Christian Sinniger.
La pel·lícula transcorre a
la França ocupada, en la
qual un escultor recone-
gut retroba el gust per
l’art gràcies a una jove
espanyola que s’escapa
d’un camp de refugiats.

El pianista Fred Kaplan, al
Festival de Blues de Barcelona

The Big Jamboree obriran el festival. FESTIVAL DE BLUES

CONCERTS A NOU BARRIS

La novena edició del Fes-
tival de Blues de Barcelo-
na començarà el dia 9 a
Luz de Gas amb la presen-
tació del disc de The Big
Jamboree. El festival du-
rarà fins al diumenge 18
i el gruix dels concerts se
celebraran a la seu del

districte de Nou Barris.
Serà el cas d’Earl Thomas,
Fred Kaplan, Nathan Ja-
mes i Dani Nel·lo, entre
d’altres. També hi haurà
classes magistrals i con-
certs a les presons de
Wad-Ras i la Model i a
l’Hospital Vall d’Hebron.

DANSA

“Jo penso viure 200 anys;
un mai no es retira”

Amb 90 anys i al peu del canó, la
cubana Alicia Alonso és considera-
da el gran mite viu de la dansa clàs-
sica. Aquesta tardor acompanya el
Ballet Nacional de Cuba en una
gira que s’atura al Teatre Tívoli.

gut invariable al llarg de més de sei-
xanta anys: representen per tot el
món versions dels clàssics de la
dansa clàssica, la majoria coreogra-
fiades per ella mateixa. A Barcelo-
na, Alonso va presentar ahir la se-
va lectura d’El lago de los cisnes, el
clàssic de Marius Petipa i Lev Iva-
nov amb música de Txaikovski, que
ocuparà el Teatre Tívoli fins al 18 de
setembre. “Defensem la tradició
que hem heretat, però renovem
constantment el gest. S’exigeix la
màxima tècnica, però sobretot un
gran sentit de la dansa”, explica la
ballarina. Aquesta és la força dels
intèrprets que surten de la seva Ma-

sia: l’estil ha d’anar de bracet de la
perfecció. “En aquest món que va
tan ràpid, a vegades s’oblida la his-
tòria i com es diu i només es balla.
I és una cosa que se li roba al públic,
la bellesa. És com si totes les pintu-
res fossin iguals, amb una gran tèc-
nica, però clavades”, exemplifica.
Per això, entre tots els papers que
ha interpretat, ella escull Giselle,
“perquè és el més difícil”. “Té una
escena de bogeria que avui en dia els
costa de ballar a les noies perquè és
d’una altra època: la seva bogeria no
és forta o violenta, sinó que està en-
tre la por i la delicadesa”.

Alonso va fer de professora i mo-
del als primers ballarins que va for-
mar a Cuba. “Quan vaig anar als Es-
tats Units em deien que tenia una
manera llatina de ballar. I jo deia:

“Com pot ser si sóc clàssica?”. És
perquè tenim una manera de

sentir l’expressió de la dansa,
de ballar mirant el company
i de donar un sentit veritable
a la història –resumeix–.
I se segueix ensenyant ai-
xò”. El seu relleu, impres-
cindible per a alguns artis-
tes, és un tema aparcat: “Jo
penso viure 200 anys. Hau-

ran d’esperar i tenir molta
paciència”, avisa als possibles

successors. “Encara segueixo
ballant, si no amb els peus, men-

talment”, diu. Tot i que ja ha reco-
llit totes les distincions possibles
per a la seva llarga carrera, no pen-
sa plegar: “Un mai no es retira, sem-
pre sóc a l’escenari quan vaig a una
funció”.e

LAURA SERRA

BARCELONA. Somrient, elegant, amb
el seu característic turbant i de bra-
cet del seu inseparable marit, Pedro
Simón, que li fa d’ulls i de veu quan
es cansa de parlar, Alicia Alonso és
rebuda per on passa amb l’aura d’un
mite vivent. La primera ballarina i
fundadora del Ballet Alicia Alonso,
cap a l’any 1948 –que es va convertir
en el Ballet Nacional de Cuba el 1959
amb el suport del govern revolucio-
nari–, continua en actiu com a di-
rectora de la companyia, malgrat
els noranta anys que arrossega
i una ceguera, ja quasi total,
que no li va impedir de tri-
omfar de ben joveneta, pri-
mer als Estats Units i des-
prés al seu país. “Res no és
fàcil, però si avui una noia
em diu que vol ser ballarina
li diria que serà molt feliç.
Noimportaelscontratemps
que visqui si pot ballar. Fins
i tot quan em van dir que em
quedaria cega [tenia 19 anys],
això em va esperonar a concen-
trar-me interiorment. Sentia una
línia des del cap a la punta del peu.
La vista no em distreia”.

Amb aquesta tenacitat i voluntat
de ferro és lògic que la línia artísti-
ca de la companyia s’hagi mantin-

Alicia Alonso presenta ‘El lago de los cisnes’ del Ballet de Cuba

L’exballarina clàssica i directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, continua sortint de gira amb la
companyia. Ahir va presentar El lago de los cisnes al Teatre Tívoli de Barcelona. ANDREU DALMAU / EFE

Sadaise Arencibia i Leandro
Pérez a El lago de los cisnes. N. REYES


