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Grossman iAdonis, al Palau

El personatge de la reina va arribar en un tron mòbil
XAVIER GÓMEZ

Barcelona

wEls premis Terenci Moix es
van lliurar ahir a la nit al Palau
de la Música, amb l’expectació
centrada en l’escriptor israelià
David Grossman i també l’au-
tor sirianolibanès Adonis, els
dos candidats al Nobel i que,
contra els tòpics, van mostrar
gran sintonia fins i tot defen-

sant la creació d’un estat pa-
lestí. Altres guardonats són la
bailaoraMaría Pagés, els cineas-
tes Theo Angelopoulos i Agustí
Villaronga, el periodista Jean
Daniel, fundador de Le Nouvel
Observateur, el músic valencià
Carles Santos i l’escriptor Juan
Eduardo Zúñiga.

Era inevitable. Sant Petersburg,
ciutat convidada en aquesta
Mercè, és també el bressol del
ballet clàssic. Comamínim calia
programar un repertori que fes
els honors a l’escola Vaganova;
com amínim un Llac dels cignes,
aquí tan fidel al contingut com
innovador en la fantasia del seu
continent. Vegeu-ho amb els
vostres propis ulls aquest cap de

setmana, en dues sessions a les
21.30 i les 23.45 hores.
Imagineu-vos-ho: un Llac al

bell mig del parc de la Ciutade-
lla, en un escenari natural d’ex-
cepció en què unes fletxes por-
ten el públic d’una banda a l’al-
tra, amb l’esperença, no sempre
realitzada, de poder accedir al
màgic paratge. Perquè és un
Llac desdoblat en tres escena-
ris, un a la font, un altre a la glo-
rieta i un altre al llac. Sí, sí, al
mateix llac, al qual les ballari-
nes arriben amb barca i en què
sembla que ballin damunt de
l’aigua (tot i que es tracti d’una

simple moqueta). L’estrella?
Una solista del mateix Ma-
riinski, de nom Tatiana Tkat-
xenko, que es desdobla enOdet-
te i Odile. El cos de ball? Joves
del flamant Centre de Dansa de
Catalunya que dirigeixen Roser
Muñoz i JoanBoix (tots dos for-
mats a Sant Petersburg) i de La
Companyia, fundada per Elise
Lummis amb coreografies de la
cubana Lourdes de Rojas.
Ja ho veieu, el públic barcelo-

ní té l’oportunitat de conèixer
l’esforç que professionals del
clàssic fan en aquesta ciutat, el
rigor i la il·lusió amb què abor-
den cada projecte, tot i que si-
gui efímer.
De l’estrena d’ahir a la nit en

van gaudir un bon nombre d’es-
pectadors, lamajoria neòfits, fet
que prèviament va emocionar i
va alterar a parts iguals la jove
Tkatxenko. Sobre la cascada, el
videoartista Franc Aleu aconse-
gueix que l’arquitectura pren-
gui vida i es converteixi en els
jardins o en el palau on el prín-
cep Sígfrid celebra la festa. Efec-
tes tan màgics com el conte en
sí, amb explosió de flors i final
feliç. Dels tutús i la resta del ves-
tuari se’n va encarregar Maria
Araujo, i de convertir aquesta
aventura en realitat, Marta Vi-
lardell, responsable de festes i
tradicions de l’ICUB, junt amb
la coreògrafa Anna Planas. Bra-
vo per l’atreviment.c
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LaMercè es lliura al ballet amb un ‘Llac dels cignes ’ ‘reloaded’

Cignesa laCiutadella

ESCENARIS


