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José Carlos Martínez va substituir Nacho Duato, que va dimitir del càrrec després
de vint anys perquè es volia obrir la companyia a la clàssica. JORDI GARCIA / LOCALPRESS

TEATRE

La companyia
d’Oriol Broggi

tindrà seu estable
a la Biblioteca

L.S.

BARCELONA. La Perla 29, la compa-
nyia i productora de teatre que di-
rigeix Oriol Broggi –que ahir va re-
bre el premi de teatre Ciutat de
Barcelona 2011– ha anunciat que
ha signat un conveni amb la Bibli-
oteca de Catalunya per instal·lar-
se de manera estable a la sala gòti-
ca d’aquest equipament. L’acord té
el vistiplau del departament de
Cultura de la Generalitat i garanti-
rà a la companyia l’estabilitat i la
possibilitat de programar tempo-
rades senceres.

Al maig començarà a ser efectiu
aquest conveni, amb l’estrena de Cy-
rano de Bergerac, dirigit per Broggi
i protagonitzat per Pere Arquillué.
Abans, el director estrenarà Incen-
dis, de Wajdi Mouawad, al Teatre
Romea amb Clara Segura i Julio
Manrique. L’èxit dels seus darrers
muntatges, com Luces de Bohemia i
Natale in Casa Cupiello, ha conver-
tit la companyia en una referència
teatral imprescindible i amb segell
propi. “Això ens permetrà consoli-
dar l’espai dins el marc cultural de la
ciutat i desenvolupar el projecte de
La Perla 29, que darrerament neces-
sitava poder disposar d’un espai es-
table d’exhibició”, van anunciar.e

La Perla s’instal·larà a la sala on
ha estrenat la majoria d’obres. ARA

DANSA

La nova Compañía Nacional
de Danza debuta a Sant Cugat

La Compañía Nacional de Dan-
za estrenarà a l’Auditori de Sant
Cugat el primer espectacle des
que la dirigeix José Carlos Mar-
tínez. La polèmica obertura a la
dansa clàssica serà gradual.

LAURA SERRA

BARCELONA. Nacho Duato va
sortir de la Compañía Nacional
de Danza (CND) amb un cop de
porta. El ministeri de Cultura li
demanava que obrís la compa-
nyia que havia dirigit vint anys a
la dansa clàssica i neoclàssica.
Duato s’hi va oposar i, després
d’un any de transició, aquest es-
tiu va agafar les regnes de la CND
el ballarí de l’Òpera de París, Jo-
sé Carlos Martínez. Ell ha arribat
amb to de pau. Ahir va presentar
el primer programa que es podrà
veure a Catalunya (dissabte i diu-
menge al Teatre-Auditori de
Sant Cugat) i va deixar patent que
l’obertura a nous estils es farà,
però a poc a poc. “Al principi
se’ns va malinterpretar pensant
que de seguida faríem Giselle o El
llac dels cignes i és impossible.

Les noies han començat amb les
sabatilles de puntes. N’hi havia
que es pensaven que no podrien,
i s’han sorprès a elles mateixes.
Hi havia por que s’abandonés tot
el que s’havia fet abans, i no serà
així”, va explicar Martínez. Tot i
que Duato va deixar sense reper-
tori la CND perquè va prohibir
que ballessin les seves coreogra-
fies, Martínez espera poder-ne
fer aviat “per respecte als últims
20 anys de la companyia”. De mo-
ment, han de treballar noves pe-
ces i més de pressa del compte
per poder sortir de gira. La crisi
serà l’altre obstacle: el ministeri
encara no ha anunciat si manté el
pressupost de 5 milions d’euros.
Martínez també va ser caut en va-
lorar el nou Ballet de Barcelona
d’Ángel Corella: “Hi ha públic
per a tots. No s’ha de fer una guer-
ra de què és més i menys clàssic”.

A Sant Cugat faran tres peces:
la nova creació In transit d’Anna-
belle Lopez Ochoa, Artifact II de
William Forsythe, que usa el vo-
cabulari clàssic, i Walking mad de
Johan Inger, peça contemporà-
nia de repertori.e

La CND, amb nou director, s’acosta a la clàssica

Transició
“Es pensaven
que faríem
de seguida
‘Giselle’ i és
impossible”,
diu el director

Erik Truffaz,
un trompetista

a l’alba

MÚSICA

ErikTruffazQuartet
L’AUDITORISALA3
12defebrer

BORJA DUÑÓ

La d’Erik Truffaz Quartet
és una de les propostes
més fines de l’edició
d’enguany del Festival
del Mil·lenni, que, en la

seva aposta per l’eclecticisme, in-
clou algunes actuacions per a
amants del jazz com la de Truffaz
i la de Joe Lovano el pròxim 4 de
març. El trompetista suís, que ja
havia actuat abans a Catalunya,
compta amb una petita legió d’in-
condicionals al nostre país que van
omplir religiosament la sala peti-
ta de L’Auditori.

Continuador de les idees més at-
mosfèriques i electròniques de Mi-
les Davis, Truffaz ha acabat rebent
el sobrenom de pare de l’electro jazz,
apel·latiu que no s’hauria de con-
fondre amb banalitats chill out que
serveixen per observar postes de sol
a Eivissa. Qualsevol que hagi tingut
una trompeta als llavis sap com és
de difícil controlar l’instrument i ell
combina sentiment amb tècnica i
precisió. Acompanyat d’un magní-
fic trio, el trompetista es va centrar
en els mantres electrònics del seu
últim treball In between (2010), dei-
xant espai per al lluïment de Benoit
Corboz als teclats Rhodes i Ham-
mond i del bateria Marc Erbatta, el
contrapunt còmic del concert amb
les seves habilitats com a caixa de
ritmes humana. Els riffs del baixis-
ta Marcello Giuliani van servir de
columna vertebral d’un concert que
va anar pujant d’intensitat fins que,
als bisos, la pulsació evocava més
una sortida de sol –després de ballar
tota la nit– que no pas la posta vis-
ta des d’una hamaca.e
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