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No és el debut d’Ivan
Vassíliev: el Liceu ja
n’ha tastat els especta-
culars salts en aquest
pas de deux de Don
Quixot juntament
amb les Russian Ba-
llet Stars, però aquest

dissabte (sessió de
nit) el veurem amb la
seva parella real i ar-
tística, Natàlia Óssipo-
va. Junts van deixar
el Bolxoi l’any passat
pel Mikhailovski de
Nacho Duato.

L’argentina continua
desplegant la seva
inconfusible i elegant
fluïdesa en escena.
Al director Kevin
McKenzie el diver-
teix que tingui tan
pocs dies per conei-
xe’s amb Whiteside,
amb qui ballarà en la
funció de dilluns:
“Els personatges tam-
poc no es coneixen”.

D’una energia molt
diferent serà la fun-
ció de dissabte a la
tarda, amb la femini-
tat de la japonesa
Juriko Kajiya, de
gran nivell tècnic, i la
candorosa joventut
del rus Daniil Simkin,
de família de balla-
rins. La seva mare es
va ocupar personal-
ment de formar-lo.

GENE SCHIAVONE

ÚLTIMA INCORPORACIÓ
MASCULINA DE L’ABT

James Whiteside, de
Connecticut, ballarà
amb la també ameri-
cana Isabella Boyls-
ton en la sessió de
dijous. És d’ampli
espectre estilístic: a
baix, ballant Drink to
me only with thine
eyes, de Mark Mor-
ris. Substitueix Cor-
nejo al costat de
Paloma Herrera

VASSÍLIEV I ÓSSIPOVA, L’ESPERAT DUO DE RUSSOS

L’ESTRENA D’AVUI,
AMB XIOMARA REYES

La cubana també
estrena parella en
substitució de Marce-
lo Gomes. Serà Cory
Stearns qui combini
aquesta nit la seva
energia varonil amb
l’electricitat de
Reyes. Una trobada
espontània en la qual
ella sense saber-ho
dirigeix l’acció, com
amb Kitri i Basil...

COMPTE AMB LA VETERA-
NA PALOMA HERRERA

LA DELICADESA
DE KAJIYA I SIMKIN

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S
omnis realitzats els
del Gran Teatre del
Liceu, que per pri-
mera vegada en la
història acull l’Ame-
rican Ballet Theatre

(ABT) amb un Don Quixot amb
més tradició de la que es pot ima-
ginar, i un elenc estel·lar que de-
mostrarà en sis sessions –a partir
d’avui i fins diumenge– l’ampli i
divers ventall d’individualitats
que el formen: des de l’argentina
PalomaHerrera, que ha estat pa-
rella de ball d’Ángel Corella a
l’AmericanBallet durant dues dè-
cades, o la energètica cubana
XiomaraReyes, a qui també el ba-
llarí espanyol ha convidat a actu-
ar amb la seva companyia, fins a
la revelació made in Rusia
d’aquetmoment que són elmatri-
moni Ivan Vassíliev i Natàlia Ós-
sipova..., o les últimes adquisici-
ons de la formació nord-america-
na: el novaiorquès Cory Stearns i
el ballarí que acaba d’arribar del

Boston Ballet, James Whiteside,
que substituiranHerman Corne-
jo i Marcelo Gomes, lesionats.
Feia quaranta anys que no es

representava el ballet complet
de Don Quixot al teatre de la
Rambla. El més usual és recrear
només el gran pas de deux, un
dels duos clàssics de la dansa, vis-
tós i exigent, com és propi de Pe-
tipa, i amb una conegurda parti-
tura deMinkus. I en aquella oca-
sió, l’abril del 1972, es tractava
del Kirov, amb un excel·lent Mi-
khail Baryshnikov! que desperta-
va admiració entre la crítica:
“L’atenció de l’espectador va ser
conquerida per la brillantor de la
seva realització i interpretació”,
es podia llegir a La Vanguardia.
I és que tot té una relaciómàgi-

ca, ja que dos anys més tard, el

1974, després de desertar de
l’URSS, Baryshnikov es va incor-
porar a l’American Ballet on, al
cap de pocs anys, convertir en
una estrella, va muntar la seva
pròpia visió d’aquest ballet que
firma Petipa i que va reconstruir
posteriorment Aleksandr Gorki.
Versió de la qual l’elenc actual
de la companyia del Met conti-
nua d’alguna manera bevent.
“En aquell temps –explica l’ac-

tual director artístic de la compa-
nyia, Kevin McKenzie–, Barysh-
nikov estavamolt influït per l’es-
til de Broadway, i la seva produc-
ció delDon Quixot per al Kenne-
dy Center for the Performing
Arts de Washington va incorpo-
rar una certa línia informal”. La
proposta de McKenzie, que data
del 1995, conserva l’estructura
d’aquell muntatge, els decorats,
el vestuari i probablement una
mica de l’esperit de Baryshni-
kov, ja que el seu va ser el primer
muntatge que va ballar quan es
va incorporar en la companyia
als vuitanta sota la direcció artís-
tica de Baryshnikov, i fins i tot va
compartir amb la llegenda russa
el paper del barber Basil. “Amb
ell vaig treballar la part més llu-
minosa del personatge, però la
meva sensibilitat és el que hi ha
present en la versió actual”, diu.
Amb tot, la influència més im-

portant d’aquesta producció cal
trobar-la en el muntatge de
l’American Ballet que va dirigir
Vladímir Vassíliev el 1991
per a l’Òpera de Chicago.
“En realitat
és una bar-
reja d’estils
vells i nous
–prossegueix
McKenzie–: el
primer acte es ba-
sa en l’antiga ver-
sió del Mariinski, pe-
rò en el segon és on
m’he pres més llicències,
durant l’escena del somni i
el camp dels gitanos. He can-
viat el to de la producció, i no
tractoQuixot de boig, sinó d’algú
capaç de percebre que Kitri,
l’enamoradadeBasil, no ésDulci-
nea i, per tant, el que vol és aju-
dar-la a aconseguir el seu amor”.
En qualsevol cas, és una produc-
ció adaptada als temps que cor-
ren: s’han tallat “les parts més
avorrides” i no resulta tan llarga
“com la que ofereixen les compa-
nyies russes”, diu McKenzie.
L’American Ballet –uns 90 ba-

llarins d’una trentena de naciona-
litats– va aterrar ahir a Barcelo-

na, tot i que les estrelles
principals van arribant de
tot el món: Paloma Herre-
ra era al Canadà i no ha
tingut ocasió de conèixer en-
cara qui serà la seva parella
en la sessió de diumenge, en
James Whiteside, el contrac-
te estelar més nou de l’ABT.

“Estemmolt habituats

als canvis i a treballar amb
espontaneïtat”, va comentar
Xiomara Reyes. “Per això no re-
sulten tan traumàtics els canvis
de ballarins. Una característica
de la companyia és aquesta espon-
taneïtat; vivimmolt elmoment so-
bre l’escenari i en gaudim, i això
es transmet al públic”. Herrera hi
afegia: “A l’escenari tens la lliber-
tat de ser tumateix, això és el que
té l’American Ballet i el que ens
diferencia de la resta”.
L’argentina, que es va estrenar

com a estrella a la companyia
precisament amb Don Quixot, el
1995, lamenta la marxa de Core-
lla: “Ha estat duríssim per a mi
perdre’l”. El mateix pensa Mc-
Kenzie: “Ángel es va incorporar
quan la companyia s’estava rege-
nerant... i que marxi ha set com

si m’arrenquessin un braç. Però
al final la gent creix, i ell demos-
tra que és valent. Havia tingut
una bona formació a Espanya i
veu que té pendent donar una
oportunitat a la seva gent”.
L’absència flagrant de l’Ameri-

can Ballet al coliseu barceloní
–el seu conveni laboral l’obliga a
fer contractes de gira per setma-
nes, cosa que impedeix sovint de
quadrar l’agenda amb la dels tea-
tres que visiten– no ha impedit
que el públic de la dansa hagi
continuat familiaritzat durant ge-
neracions amb aquesta formació.
Gràcies especialment a l’herèn-
cia cinematogràfica: Paso decisi-
vo, Dancers, Nits de sol... aquelles
cintes protagonitzades per un ru-
tilant Baryshnikov amb un sem-
pre impactant elenc.c

GENE SCHIAVONE

LES BAIXES PER LESIÓ

L’argentí Herman
Cornejo i el brasiler
Marcelo Gomes han
cancel·lat l’actuació

En la primera visita d’una de les companyies principals de ballet clàssic

LA VERSIÓ DE MCKENZIE

Aquest muntatge, del
1995, conserva decorats,
estructura i vestuari
del de Baryshnikov

Cultura

Balletdelmónamb
accentnovaiorquès

L’American Ballet debuta al Liceu amb un ‘DonQuixot’
que beu del que vamuntar al seu dia Baryshnikov
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35 anys després, Tarradellas
cridaria “Ciutadans de Catalunya,
encara estem així?”

Ya quedó claro: para los líderes
americanos, hablar de política
exterior es hablar de su defensa
militar. El resto, ninguna bola.

Qui ens tornarà les hores perdudes
amb el Tour de França, creient-nos
com estúpids la mentida del
ciclisme?

Bel Olid Escriptora

Havent-hi tants arguments per
criticar Sánchez-Camacho, no
entenc per què alguns només es
fiquen amb el seu aspecte.

#tuitsdecultura Josep Lluch Editor Grup 62
@JosepLluchPuig

Martín Caparrós Escriptor
@martin_caparros

Ernest Folch Editor
@ernestfolch@BelOlid

Laporde la
il·lusió

La moscovita Polina
Semionova (a la foto)
s’acaba d’unir a
l’elenc de l’American
Ballet. Ballarà en la
sessió de divendres
juntament amb Cory
Sterns, que va arri-
bar a la companyia el
2005 però es va con-
vertir en ballarí prin-
cipal fa relativament
poc, el 2011.

MANÉ ESPINOSA

GENE SCHIAVONE

E
l comitè professional de TVE ha de-
nunciat un tractament de favor al
PP en la nit electoral basco-gallega, i
aporta proves: per als responsables

del programa electoral era més important
seguir el discurs de Basagoiti que el de Laura
Mintegi, la líder de Bildu,malgrat que aquesta
havia obtingut més del doble de diputats.
Molts pensaran a Espanya que és una de-
núncia il·lògica, perquè per ells Bildu no és
res, els seus diputats no formen part de la
política espanyola, i per tant, el seu discurs no
interessa fora d’Euskadi si no és per agitar el
patrioterisme.
Però ja que hi estem posats, crec que el co-

mitè professional de TVE podria continuar
atent a altres formes molt més habituals de
descompensació ideològica com per exemple
la manera en què es tracta “la deriva catala-
na”, per dir-ho en l’expressió de la portaveu
del PSOE Trinidad Jiménez en una tertúlia
del canal 24 hores. En qualsevol d’aquestes
tertúlies domina un punt de vista malaltís, on
es tracta la probable majoria sobiranista com
un mal a extirpar, on s’argumenta de forma
primària, donant per descomptat que els que
parlen ho fan des del cor d’una Espanya en la
qual ells decideixen. El grau de patetisme
d’aquestes opinions no aguanta elmínim rigor
analític. Però ara per ara veig que el comitè
professional en això no hi entra. Com si la des-
compensació només es pogués avaluar en clau
dels minuts dels partits polítics, no en relació
ambuna altramanera d’explicar el pols demo-
cràtic, el dels que estan descontents amb l’esta-
tus quo i proposen de modificar-lo.
Per què aquesta gent està tan tensa davant

del que només és l’anunci d’una “deriva” que
segons ells no ens portarà enlloc? Jo crec que
això es deu fonamentalment a la por davant
una idea nova que no entrava en els seus parà-
metresmentals. Una por que es basa en l’enve-
ja: és com si aquests portaveus de l’Espanya

nacional se sentissin profundament ofesos pel
fet que a Catalunya s’hagi creat un moviment
il·lusionant, que és capaç de mirar al futur
amb totes les incògnites que aquest exercici
vital suposa. No sempre és fàcil mirar cap en-
davant: generaciones senceres es passen la vi-
da sense imaginar ni una sola vegada que un
altremón és possible i que hi hamaneres pací-
fiques d’arribar-hi. Quan una comunitat troba
un d’aquests camins, els altres se li oposen. Pe-
rò no ho fan permotius econòmics, ni fins i tot
de praxi política. Ho fan perquè no suporten
el desig dels altres.
Vivim unmoment on el pensament està cri-

dat a inventar noves formes de relació, que no
repeteixin els models tradicionals que partei-
xen sempre de la identificació de l’enemic. El
repte d’aquest procés sobiranista català, d’ai-
xò que Jiménez anomena “deriva”, és crear
un model cívic de refundació. Això és el que
ha fet Clint Eastwood al seu film Invictus:
substituir el western per la conciliació.

L’accent espanyol el posa el ballarí solista Luis
Ribagorda, marit del ‘Cisne negro’ Sarah Lane

Parelladecinema
senseefectesespecials

No s’hi oposen per motius
econòmics, ni de praxi política;
ho fan perquè no suporten el
desig dels altres

M. CHAVARRÍA Barcelona

A
mb motiu de la visita de
l’ABT a Barcelona, el ma-
drileny Luis Ribagorda ha
estat ascendit a solista des-

prés de nou anys al cos de ball: serà
el líder dels gitanos en el segon acte
deDonQuixot. La seva és de nou una
història d’il·lusió inspirada en Baríx-

nikov, que amb les seves pel·lícules
va seduir nens de diverses generaci-
ons que aspiraven ambdeterminació
a ser ballarins de l’ABT.
En Luis ho va aconseguir. Se’n va

anar al Boston Ballet per situar-s’hi
ben a prop i va ser contractat per
l’ABT, on es va enamorar de Sarah
Lane, el cigne negre que va doblar
Natalie Portman a la pel·lícula d’Aro-

nofsky. Ara és l’únic espanyol de la
companyia i no renuncia a millorar:
“No et pots conformar mai i pensar
que no aniràs més lluny. Tothom so-
mia a ser ballarí principal. Si ho vols,
pots. Però has de treballar”.
Sarah Lane no debuta avui al Li-

ceu; ja ho va fer al febrer amb el Ba-
llet de Barcelona. Aquest cop té un
parell de variacions en el paper
d’aquest cupido anomenat Amor i el
d’una de les flors que voletegen al
voltant de Kitri, en el tercer acte. “A
l’ABT és difícil tenir oportunitats, no
hi ha temps per créixer com a balla-
rí, t’ho has de fer tu”, diu Lane.
L’eventual interès de Ribagorda

per la direcció cinematogràfica
–“diuen que tinc talent amb la càme-
ra”–, recorda el desagradable episo-
di que Lane va viure en desmentir
Natalie Portman, que s’atribuïa
gairebé totes les escenes de ball de
Black swan. “La Sarah em va pregun-
tar si havia de dir res. ‘Esclar que sí’,
li vaig respondre. La Natalie no hau-
ria d’haver fet el que va fer. Per què?
Si ja havia fet un gran paper com a
actriu”, diu Ribagorda. “La gent va
començar a insinuar que jo només
buscava la fama i això va ser dur.
Però ja és un tema oblidat”, conclou
Lane.c

Jordi
Balló

ENCREUAMENT D’ENERGIES
MOSCOVITA I NOVAIORQUESA

L’American Ballet
a la Rambla.
D’esquerra a dreta, el
matrimoni de solistes
Luis Ribagorda i Sarah
Lane; les estrelles

femenines de l’ABT,
Paloma Herrera i
Xiomara Reyes, més
el director artístic
Kevin McKenzie i el
ballarí Cory Stearns


