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AlfredoBravo i Arantxa Sagardoy, amb JoséCarlosMartínez

Xiomara Reyes i Cory Stearns van donar vida a la parella protagonista del ballet original de Petipa

M. CHAVARRÍA
Barcelona

José Carlos Martínez ha estat
fent els deures al capdavant
de la Compañía Nacional de
Danza (CND). De cara a la se-
gona temporada com a direc-
tor –temporada que engega
avui a Barcelona, amb un am-
pli programa que serà al Mer-
cat de les Flors fins diumen-
ge–, l’estrella de l’Òpera dePa-
rís ha renovat gairebé la mei-
tat de la seva plantilla. Al juliol
va fer audicions i, entre 350 ba-
llarins, en va escollir 14, als
quals cal sumar tres noves ad-
quisicions de figures princi-
pals: en total, 17 incorporaci-
ons, una tercera part dels
quals són espanyols.
“En realitat no hi ha hagut

acomiadaments: vaig deixar
de renovar tres contractes;
d’altres, per edat, han deixat
el ball; alguns se n’han anat a
d’altres companyies i d’altres
han crescut i inicien una carre-
ra com a coreògrafs free-
lance”, va explicar ahir el di-
rector de la CND. El més difí-

cil, va afegir, ha estat “fer audi-
cions buscant perfils dife-
rents”. Després de dues dèca-
des monocolor, la CND vol
obrir-se a horitzons estilístics
diferents, ampliar repertori,
deixar entrar el neoclàssic i el
clàssic, un terreny per al qual,
per falta de praxi, alguns balla-
rins havien deixat d’estar pre-
parats. En aquest sentit, no te-
nir seu pròpia els permet reca-
lar al Real, la Zarzuela o elMa-
tadero (a Madrid) amb estils
que encaixen en cada espai.
“Novolem fusionar sinó incor-
porar, deixar de separar clàs-

sic i contemporani. A Espanya
ha faltat educar el públic
–apunta Martínez–: no hi ha
hagut etapes intermèdies en-
tre Giselle i el contemporani;
la gent veu una cosa o una al-
tra, però no obre finestres”.
Mentre a Barcelona desem-

barquen aquesta setmana 18
professionals dels 42 que té la
CNDper ballar peces d’última
fornada, la resta es queda a

Madrid assajant elRomeu i Ju-
lieta de GoyoMontero que ar-
ribarà a l’abril al Teatre Real.
El programa al Mercat és

complet: des del valor segur Ji-
ri Kylian –aquest Sleepless que
el txec ha creat per a la compa-
nyia jove del Nederlands Dans
Theater–, fins a Walking Mad

de Johan Inger –amb la músi-
ca del Bolero de Ravel–, pas-
sant per la jove creació espa-
nyola: en aquest cas, la d’Arant-
xa Sagardoy i Alfredo Bravo,
de la companyia tarragonina
Pla B, que s’han servit dels 18
ballarins de la CND per crear
Babylon, una peça grupal, molt
física i inspirada en la Vuitena
Simfonia de Shostakóvitx. A
més, elMercat obre la salaOvi-
di Montllor a joves coreògrafs
de la CND, ballarins que han
decidit fer el pas i que presen-
ten cinc peces. Es veuran dis-
sabte abans del plat fort.c

Maricel Chavarría
Barcelona

LAURA GUERRERO

Té gràcia veure la companyia de
l’American Ballet Theater espavi-
lar-se a l’escenari del Liceu, un
ambient tan diferent al de la Me-
tropolitan Opera House. Entre el
públic que va anar ahir a la nit al
Gran Teatre hi havia qui alguna
vegada ha tingut l’oportunitat de
gaudir in situ d’aquesta compa-
nyia, a la mateixa seu novaior-
quesa. Un edifici dels seixanta en
ple Manhattan que, encara que
abunda d’estilitzats daurats, res
no té a veure amb el barroc del
teatre de la Rambla. Els primers
que van ser sensibles a aquesta
diferència pot ser que fossin ahir
a la nit els mateixos ballarins, que
en aquest pràctic i lluminós Don
Quixot –original deMarius Petipa
i que l’ABT balla en la versió
d’Aleksandr Gorski, del 1900–, no
van jugar més del que és usual la
carta del refinament de la gran
escola russa. La comèdia romànti-
ca llunyanament inspirada en les
aventures del cavaller de la trista
figura es va desenvolupar al mig
d’una teatralitat esquemàtica i
una musicalitat elèctrica.

La d’ahir a la nit era una visita
històrica. I no només perquè l’A-
mericanBalletmai no havia debu-

tat al Liceu amb un ballet com-
plet. El valor veritable de la visita
–que acaba diumenge– està en el
fet d’apreciar en viu el resultat
d’una radical evolució de la per-
formance del ballet, ja que, com
correspon a l’esperit americà, i es-
pecialment al novaiorquès, la re-
novació tècnica i emocional s’ha
produït a grans gambades: ener-
gia, vitalitat, velocitat, desimbol-
tura, espontaneïtat... digueu-ho
com vulgueu. És l’estressant sig-
ne dels temps. I es percep ja als
cossos fibrosos, cossos 2.0, sem-
pre llestos per alçar el vol a pro-

pulsió.
En el Don Quixot que es va es-

trenar ahir a la nit no hi havia lloc
per a l’avorriment, efectivament,
tal com anunciava el director ar-
tístic de la companyia Kevin Mc-
Kenzie. Les típiques escenes en
les quals els camperols dialoguen
tediosament, s’han activat i sot-
mès aquí a una poda –el ballet du-
ra tot just cent minuts–, a fi d’agi-
litar l’acció i que el públicmantin-

gui la ment desperta quan arribin
les delicioses variacions de Petipa
o a aquesta explosiva traca final:
el gran pas de deux amb els famo-
sos 32 fouettes de Kitri i els espec-
taculars salts de Basil, totmolt cir-
cense, però capaç d’arrencar els
bravos més sincers i fer saltar
l’aplaudímetre sobre la música de
Minkus.
Quantes ganes de Don Quixot

tenia acumulades el Liceu. I que
bé que el va resoldre el duo prota-
gonista –l’esperit llatí de la cuba-
naXiomara Reyes, ventall a lamà,
i la galanteria del nord-americà
Cory Stearns–malgrat formar pa-
rella per primera vegada, per la
baixa ocasional del brasiler Mar-
celo Gomes. Però ja se sap: a l’A-
merican Ballet la professionalitat
consisteix a saber adaptar-se sen-
se perdre gens ni mica de facilitat
i de control tècnic.
Amb estrelles arribades de tot

el món i la ment oberta a la nova
creació –“que Aleksei Ratmanski
sigui artista resident és el millor
que ens ha passat; domina el voca-
bulari clàssic fins a poder descons-
truir-lo”, comentava McKenzie–,
el seu és un autèntic melting pot
estilístic. I si és cert que mai no
oferiran els port de bras de l’esco-
la Vaganova, ni tindran l’habilitat
del Mariinski per aturar el temps
en escena, enmans de l’ABT, el ba-
llet segueix el curs vital dels
temps.c

ANTONI BOFILL

El director José
Carlos Martínez
ha renovat plantilla
i hi ha incorporat
17 nous ballarins

Quantes ganes de ‘Don
Quixot’ acumulava
el Liceu, i que bé que
l’han resolt Xiomara
Reyes i Cory Stearns
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14 novembre, a les 21.00h

Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell
Presidenta i dtora. artística: Mirna Lacambra

Producció i organització:

Patrocinen:

TEMPORADA 2012-2013

Tosca Puccini

Homenatge a la Sarsuela III

Nabucco Verdi

La Traviata Verdi

LaCompañía
NacionaldeDanza
envaeixelMercat

ESCENARIS

L’American Ballet exhibeix ‘savoir faire’ en una versió accelerada de
‘DonQuixot’ amb què ahir a la nit va avivar el públic en el seu debut liceista

Lanitamericana


