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ElComentari
Pep Blay

ABogotà hi ha un san-
tuari des d’on es pot
contemplar tota la

ciutat: és el Cerro de Mont-
serrate. Per a un viatger ca-
talà és una gran sorpresa
trobar-se en un dels llocs de
visita més concorreguts de
la ciutat amb una església
plena de pelegrins on la ca-
pella més destacada està
dedicada a la Verge de
Montserrat. Allà, al costat
d’una rèplica de la Morene-
ta, hi ha una senyera i una
bandera colombiana, vene-
rades pel poble de Bogotà
amb fervor.

Colòmbia és un dels paï-
sos d’Amèrica on millor sa-
ben que els catalans tenim
una identitat, i ens respecten
com a bons viatgers. En ge-
neral saben ben poc de la
nostra cultura: segurament
els costarà entendre que hi
hagi un desig d’independèn-
cia, encara que ells no sen-
ten allò de la madre patria.
Més aviat estan orgullosos
que Simón Bolívar els inde-
penditzés, i els guies que
acompanyen els turistes la-
menten que les grans
col·leccions d’objectes d’or

LaMorenetadeColòmbia
precolombí anessin a parar a
mans espanyoles a causa
dels regals que va fer al llarg
dels segles el govern colom-
bià. Pels carrers es veuen els
indígenes que encara pa-
guen el preu de la colonitza-
ció buscant un lloc entre la
seva identitat, els seus cos-
tums i el suposat progrés. A
l’Amazones tenen un pes
més gran, i es disfressen i fan
quatre danses per treure uns
pesos al turista. Però Colòm-
bia és molt més que això: és
el país amb més biodiversi-
tat d’Amèrica, amb selva,
tròpic, erm, alta muntanya,
els Andes, les platges paradi-
síaques… una meravella na-
tural amb una gent amable i
hospitalària que volen fer
oblidar als turistes el fantas-
ma de les FARC i els narcos.
Llàstima que la por occiden-
tal obstaculitzi Colòmbia
com a destí turístic. Perquè
potser els colombians saben
poc dels catalans, però nos-
altres no en tenim ni idea, de
com són ells. I us ho assegu-
ro, ara que hi sóc, que ens ho
estem perdent. Com diu l’es-
lògan, el risc de Colòmbia és
voler quedar-s’hi.
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BARCELONA
● 18.30 h, carrer Verdi, cobla
Ciutat de Cornellà

CALELLA
● 22 h, pl. de la Constitució,

cobla La Flama de Farners

PREMIÀ DE MAR
● 22 h, pl. de Santa Rosa,

DISSABTE 23
CAMBRILS

● 18.30 h i 22.30 h, parc del
Pescador, cobles Reus Jove i La
Flama de Farners (aplec)

LLORET DE MAR
● 22.30h, pl. de la Vila, cobla
Marinada

DIUMENGE 24
SITGES
● 12 h, portal de l’Ajt. 20.30 h, 
pg. de la Ribera i 23 h, pl. del Cap
de la Vila, St. Jordi-Ciutat de Bar-
celona i Jovenívola de Sabadell

AgendadeSardanes
Òscar Igual

Incansable
Plissétskaia

La ballarina russa actua demà al Festival de Cap Roig
en l’única representació que fa aquest any a Europa

Elisabet Escriche
PLATJA D’ARO

Irrepetible. Així qualifica
l’homenatge a la veterana
ballarina russa Maia Plis-
sétskaia que es farà demà al
Festival Jardins de Cap Roig
de Calella de Palafrugell el
seu director, Ricardo Cue.
Un espectacle que tancarà
la mateixa Plissétskaia, en
la seva única actuació pre-
vista aquest any a Europa i
amb una peça que va coreo-
grafiar expressament per a
ella Maurice Béjart a partir
de l’Ave Maria amb música
de Bach i Gounod. “El més
important serà la música i
l’estil amb què es balla”, ma-
tisa l’artista, que el mes de
novembre farà 83 anys.

Sis ballarins russos, es-
trelles dels ballets Mariins-
ki de San Petersburg i Bol-
xoi de Moscou, i la parella
espanyola Lola Greco i
Francisco Velasco comple-
mentaran l’espectacle
amb una selecció de les
peces de dansa més impor-
tants del repertori clàssic,
com Goyescas, Don Qui-
xot, Txaikovski pas de
deux i Giselle.

Enamorada de l’òpera
Carmen i del ball flamenc,
Plissétskaia ha interpretat
tota mena de personatges
durant la seva llarga carre-
ra artística, des d’El llac
dels cignes –que va repre-
sentar per primer cop l’any
1947– fins a Julieta,
Phrygia i Agina a Esparta-

co, passant pel Trenca-
nous. També ha sigut dis-
tingida amb premis com
l’heroïna del treball socialis-
ta, la legió d’honor de Fran-
ça, la medalla d’or de les be-

lles arts d’Espanya i el Prín-
cep d’Astúries de les arts
ara fa tres anys. L’any 2000
va fundar, juntament amb
el seu marit, Rodion Shche-
drin, la seva pròpia funda-

ció, ubicada a la ciutat ale-
manya de Magúncia, amb
l’objectiu de preservar, do-
cumentar i facilitar l’accés
lliure a la seva obra artísti-
ca. Assegura que la clau del
seu èxit és “molta feina i
una lluita contínua”.

Sentiments o tècnica
Tot i el bon estat de salut
que viu actualment la
dansa, l’artista es mostra
molt crítica amb la imposi-
ció de la tècnica en detri-
ment dels sentiments. “El
ball ha de commoure el cor,
ha de deixar una emoció a
l’ànima”, diu. De fet, afe-
geix, que l’experiència li ha
demostrat que cada cop
que es comença a pensar
sobre “el que es crea es
deixa de crear”.

L’últim cop que Plisséts-
kaia va actuar a Catalunya
va ser l’any 1994, al Gran
Teatre del Liceu de Barce-
lona, poc abans de l’incen-
di. “Els meus records, però,
no es van cremar”, assegu-
ra la ballarina.

Preguntada sobre si té
previst actuar molts més
cops, la seva resposta entre
somriures és curta i clara:
“No gaires”. Tot i així, tam-
poc deixa entreveure una
retirada dels escenaris en
breu, uns escenaris que
porta trepitjant des dels 18
anys quan va graduar-se a
l’Escola Coreogràfica del
gran Teatre Bolxoi. Potser
la tornarem a veure per
aquí, però no és segur. ■

Maia Plissétskaia farà 83 anys al novembre i encara no ha
deixat els escenaris ■ EDDY KELELE / CLICK ART FOTO


