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D e què s’ha de parlar? So·
vint pregunto als meus 
coneguts científics si es 

fien de les seccions que els mit·
jans de comunicació dediquen 
a la ciència; als mestres, si estan 
d’acord amb el que es diu als su·
plements pedagògics; als metges, 
si coincideixen més o menys amb 
els apartats de salut. L’estadísti·
ca resultant no és gaire tranquil·
litzadora. En general, els profes·
sionals de cada disciplina miren 
la informació dels diaris que els 
afecta específicament amb, en el 
millor dels casos, una certa des·
confiança. La primera objecció 
que solen posar és que no es parla 
del que es podria considerar pri·
oritari, sinó més aviat del que es·
tà més o menys de moda. La sego·
na, que s’estableixen jerarquies 
i categories a partir d’etiquetes 
més o menys capritxoses que, en 
qualsevol cas, només aconseguei·
xen descriure la realitat per mit·
jà d’un perillós procés de simpli·
ficació.

 ¿Passa el mateix en el terreny 
de la cultura? ¿Funcionem per 
modes, parlant del que toca i a 
partir de simplificacions reduc·
tores? Sí i no.
 Veig els periodistes (els de ve·
ritat: els de redacció, no els do-
mingueros de l’opinió, com ara 
jo) angoixats per la impossibili·
tat física d’arribar a conèixer (i 
molt menys divulgar) tot el que 
està disponible. Els veig arribar 
a una entrevista amb les ulleres 
d’haver acabat el llibre a desho·
res la nit anterior; els veig suar 
enginy perquè la seva entrevista 
aconsegueixi tenir algun toc ori·
ginal perquè saben que aquest es·
criptor, pintor, músic, etcètera, 
tindrà una altíssima exposició 
durant un molt breu regnat me·
diàtic, fins que la bola de neu de 
la quotidianitat se l’empassi. Els 
veig lluitar contra el pudor que 
provoca una feina feta amb la 
millor voluntat, però en les pit·
jors condicions. Veig que funci·
ona l’etiquetatge previ referit a 
escriptors i editors, però entenc 
que, davant l’allau diària de no·
vetats, potser no hi ha cap més re·
mei. I veig que, afortunadament, 
potser pel fet que el que està es·
crit queda registrat per sempre, 
encara no han caigut en un virus 
que inocula bona part dels mit·
jans no escrits: aquella sensació 
que, a la ràdio i a la televisió, es 
pot dir qualsevol tonteria com si 
no importés perquè, total, demà 
direm la contrària i ningú se’n re·
cordarà. H
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LA PINTURA DE 
SOROLLA IL·LUMINA 
EL PRADO

Madrid q Des d’avui fins al 6 de 
setembre es podrà visitar al 
Museu del Prado l’antològica 
més important dedicada al pintor 
valencià Joaquín Sorolla, que va ser 
inaugurada ahir per la reina Sofia, 
la ministra de Cultura,  Ángeles 
González-Sinde; el president de la 
Generalitat valenciana, Francisco 
Camps, i l’alcaldessa de València, 
Rita Barberá. Les estrelles de 
la mostra són els 14 plafons en 
què el pintor va recollir les seves 
visions d’Espanya, realitzats per 
a la Hispanic Society of America. 
D’aquesta manera, el  Prado salda 
un deute històric amb Sorolla. 
L’obra del valencià s’ha pogut veure 
fins fa poc al MNAC.

DANSA 3 ESTRENA

La sensualitat de 
‘Tango Fire’ arriba 
al Teatre Victòria

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

El xou transita del 
tradicional ball de 
Buenos Aires a les 
acrobàcies modernes

S
exe sobre cames». És un 
dels piropos que li han de·
dicat els crítics a l’especta·
cle Tango Fire, que arriba 

avui al Teatre Victòria de Barcelona 
després del seu exitós periple per 
cinc continents. Un recorregut per 
la història del ball porteño a càrrec de 
cinc joves i virtuoses parelles argen·
tines, entre elles la que formen la di·
rectora coreogràfica, Yanina Fajar, 
i el seu col·laborador, Nelson Celis. 
Quatre músics (piano, violí, contra·
baix i l’obligat i queixós bandoneó), 
i la veu de Rodrigo Flores ajuden a 
traslladar el públic fins a les milon·
gues d’aquell Mi Buenos Aires queri-
do que cantava Carlos Gardel i tam·
bé als salons més sofisticats de l’ac·
tualitat. 
 El muntatge, de dues hores de du·
rada, transita des del clàssic ball nas·
cut als ravals de Buenos Aires fins 
a l’estil més contemporani. «Hi ha 
dues parts molt diferenciades. En 
la primera recreem el tango tradi·
cional, les nostàlgiques i decadents 
milongues dels anys 40 i 50, amb pe·
ces d’Ernesto Ponzio, Gardel o Pedro 
Laurenz. La segona part de l’espec·
tacle inclou coreografies més mo·
dernes i sofisticades al ritme d’As·
tor Piazzolla i Eduardo Arolas, entre 
altres, que reflecteixen la progres·
sió que ha experimentat durant els 
últims anys, en què ha adquirit di·
namisme i rapidesa», explica la jo·
ve directora argentina. Al públic, re·
coneix, l’atrau més aquesta segona 
tanda de coreografies perquè, a part 
que el vestuari té més colorit, pre·

senta uns moviments «més vertigi·
nosos, amb salts i girs increïbles».
 Tangos íntims i tangos acrobà·
tics i accelerats en un joc de la seduc·
ció que requereix una coordinació 
mil·limètrica, apunta la coreògrafa, 
que als 6 anys es va iniciar en la dan·
sa del ventre i el ball espanyol i que 
als 16 va començar a flirtejar amb 
els enrevessats passos del tango. «És 
complex perquè  es tracta de l’única 
dansa del món que es balla amb la 
parella al mateix eix. No deixa mai 
d’estar abraçada». L’home porta la 
iniciativa i la dona ha d’estar molt 
atenta a la seva marca. «S’ha d’entre·
nar molt perquè, si hi ha descoordi·
nació, llavors arriben les puntades 
de peu», sosté.

JOVES ACRÒBATES / Fajar explica que 
una de les característiques de la 
companyia de Tango Fire és la joven·
tut dels integrants, de 21 a 32 anys, 
circumstància que transmet al xou 
una gran «frescor, agilitat i energia». 
Però és, sobretot, la «gran sensuali·
tat del tango» el que sedueix espec·
tadors de tot el món.  Fins i tot en al·
guns països, com ara Malàisia, les 
ballarines van haver de calmar les 
libidos cobrint·se els escots i les ca·
mes. «Els llatins són els més eufòrics 
i aplaudeixen a meitat dels núme·
ros; i els xinesos són molt freds», cer·
tifica la coreògrafa, que constata el 
gran auge que viu el tango, no sola·
ment a l’Argentina. «Hi ha una afi·
ció terrible i s’obren escoles  a tot ar·
reu». Ella anima el personal a saltar a 
la pista: «Sembla molt més difícil del 
que és. I quan es prova, la sensació és 
meravellosa». H

33 Una de les escenes corals de Tango Fire, creat el 2005.

«Hi ha coreografies 
molt vertiginoses
amb salts increïbles», 
diu la directora

33 En el segon acte, en què la ca-
dència íntima deixa pas a les acro-
bàcies, figuren sis peces d’Astor 
Piazzolla (Otoño porteño, Fuga y 
misterio, Zum, Libertango, Adiós 
Nonino i Verano porteño) i Tangue-
ra, de Mariano Mores, Derecho vi-
ejo, d’Eduardo Arolas, i Quejas de 
bandoneón, de Juan de Dios Fili-
berto, entre altres.  

33 El combo Quatrotango interpre-
ta les 27 melodies del xou; la majo-
ria tristeses d’amor que va univer-
salitzar la veu de Carlos Gardel. El 
primer acte s’obre amb Don Juan, 
d’Ernesto Ponzio, i inclou Mi Bue-
nos Aires querido (Carlos Gardel), 
Milonga de mis amores (Pedro Lau-
renz) i La cumparsita (Gerardo Ma-
tos Rodríguez).

De Carlos Gardel a Astor Piazzolla
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