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D
e jove, Alicia Alonso va es-
collir ballar. Malgrat les 
recomanacions dels met-
ges, que la van operar tres 

vegades, va preferir perdre la vista 
abans d’allunyar-se de les seves esti-
mades puntes. La recompensa van 
ser els aplaudiments obtinguts ar-
reu del món, primer a l’American Ba-
llet Theatre de Nova York i després al 
capdavant de la seva pròpia compa-
nyia, transformada en l’aclamat Ba-
llet Nacional de Cuba.  Amb ell torna 
avui al Tívoli, on els seus deixebles 
ballaran una versió d’El llac dels cignes 
que potencia l’estil dels ballarins, fi-
del a l’original però afí als gustos del 
públic actual, i només fins al dia 15. 
«El llac dels cignes sempre m’ha agra-
dat. Quan era petita estava boja per 
ballar amb tutú. Em semblava el més 
elegant», diu aquesta llegenda de la 
dansa, una mica refredada, en una 
entrevista telefònica. 

 Tot i que aquest ballet és un dels 
seus favorits, Alonso és un referent 
en la interpretació d’un altre clàs-
sic, Giselle. Va brodar el personatge 
de la delicada jove que, víctima de 
l’amor, es converteix en etèria om-
bra. En pocs dies, coincidint amb el 
70è aniversari del seu debut en el rol 
al Metropolitan Opera House de No-
va York, s’editarà el llibre Alicia Alon-
so o la eternidad de Giselle, de Mayda 
Bustamante (Ediciones Cumbre). 

«ENAMORADA DE LA MEVA CARRERA» / 
L’obra permet entendre la dimensió 
assolida per Alonso amb Giselle a tra-
vés d’una exhaustiva recopilació de 
crítiques, articles i fotografies. Els 
100 primers exemplars s’acompa-
nyen amb el DVD que documenta 
moments antològics d’aquesta lle-
genda que, tot i hi veure-hi poc, ha de-
mostrat una gran visió com a artista.
 La vida i la dansa són el mateix 
per a una dona que cultiva la seva 
elegància natural adornant-se amb 

vistosos collarets i mocadors al cap 
a joc amb el vestit. Malgrat la fragi-
litat dels seus ossos, aquesta enèrgi-
ca besàvia que va camí dels 92 anys 
segueix al peu del canó de la compa-
nyia amb el seu segon marit, Pedro 
Simón, director del Museu de la Dan-
sa de Cuba. «Vaig debutar amb Giselle 
a Nova York quan la ballarina prin-
cipal es va posar malalta. No vaig te-
nir gens de por. Vaig ser molt feliç. 
Em sabia tots els passos, i no sols els 
de les dones, també dels homes», re-
corda Alonso. El 1992, mig segle des-
prés d’aquella nit apoteòsica, va ba-
llar un pas a dos de l’obra.
 Jubilar-se mai ha estat entre els 
seus plans. Morirà amb les sabatilles 
posades, dibuixant amb el cervell 
passos i salts. «Sempre he estat ena-
morada de la meva carrera i segueixo 
fent coreografies. Quan un es cansa, 
ja sigui de cap o de cos, necessita esti-
mar alguna cosa per seguir lluitant. 
La companyia em dóna vida, una raó 
per existir i mirar endavant». H

«La companyia em  
dóna vida, una raó  
per existir i mirar 
endavant», confessa  
la carismàtica artista

Alicia Alonso: 
«Segueixo fent 
coreografies»
3La llegenda del ballet, de 91 anys, 
torna a BCN amb ‘El llac dels cignes’
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EL BALLEt NACioNAL dE CUBA ACtUA AL tívoLi

Un llibre commemora 
els 70 anys del debut 
d’aquesta enèrgica 
besàvia a ‘Giselle’, paper 
que la va catapultar

Alicia Alonso, ahir 
al Tívoli, on ofereix  
‘El llac dels cignes’.

LLiStA dE ‘REStAURANt’

Acurio, el 
millor xef de 
Llatinoamèrica
Astrid y Gastón, a Lima, del peruà 
Gastón Acurio, va ser escollit el 
millor restaurant de Llatinoamè-
rica en primera llista de la revis-
ta Restaurant al Con Sud. Durant 
la gala, celebrada precisament 
a la ciutat del xef guanyador (té 
el Tanta a Barcelona), el brasi-
ler Alex Atala va quedar segon 
pel D.O. M. (São Paulo) i Enrique 
Olvera, tercer per Pujol (Mèxic 
DF), que es va emportar el Chef’s 
Choice, un guardó que concedei-
xen els cuiners.

EL doBLE dEL CoSt

Cristina vol 
vendre la casa 
per 10 milions 
La infanta Cristina i Iñaki Urdan-
garin demanen gairebé 10 mili-
ons d’euros, quasi el doble del 
que els va costar (5,8 milions), 
pel palauet de Pedralbes, que 
ha estat posat a la venda a través 
d’una immobiliària de luxe rus-
sa. La mansió té 7 habitacions i 
10 banys repartits en tres plan-
tes, amb una superfície coberta 
de 1.000 metres quadrats i un jar-
dí de 1.000 metres més. Més fotos 
a www.elperiodico.cat.
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