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Tàrrega obre aplaudint les acrobàcies i el vídeo de ‘Transforma-T’

Somnis ingràvids

Una imatge de Transforma-T, l’espectacle que ahir a la nit va obrir la Fira de Tàrrega

Alonso entre el seumarit, Pedro Simón, i el productor José Solano

MERCÈ GILI

Tàrrega

Tàrrega torna. La ja tradicional
Fira del Teatre al Carrer que té
lloc a començaments de setem-
bre, ahir a la nit va disparar a
l’Hort del Barceloní el tret de
sortida. I ho va fer sobre una
gran bastida cúbica amb Trans-
forma-T, un espectacle de Toni
Mira –de la companyia Nats
Nus– en el qual es barrejaven la
dansa i l’acrobàcia, les ombres
xineses i les projeccions de les
imatges dels actors sobre vuit
grans teles blanques que penja-
ven de les barres de la bastida.
El resultat, 35 minuts amb mo-
ments de gran bellesa visual que
van aconseguir l’aplaudiment

del públic –i fins i tot bravos–
tot i que no l’entusiasme, potser
perquè a la primera part, el
temps que transcorre fins que
els vuit ballarins comencen a
pujar pels tres nivells de la bas-
tida i a desplegar els seus som-
nis i els seus canvis, es va fer una
mica lenta.
Després, quan els ballarins

deixen les marxes militars per
la base de la bastida, convertida
en una gàbia per a les seves vi-
des, i comencen a escalar-la, l’in-
terès del públic esmultiplica ex-
ponencialment. Els ballarins
queden suspesos en l’aire, cami-
nen verticalment com si fos la
cosamés natural delmón, evolu-
cionenper l’espai com astronau-
tes ingràvids i dialoguen amb
ells mateixos, amb la seva prò-
pia imatge projectada davant
seu en una pantalla, fins al punt

que aquesta imatge pren vida
pròpia i la veuen evolucionar
sense necessitat d’ells, lliure, ju-
ganera. Les pantalles omplen de
color i de vida un espai dur i els
aplaudiments a les acrobàcies i
al joc de miralls ja se senten
molt més.
I probablement se’n tornaran

a sentir avui a les 23 hores i de-
mà a mitjanit, quan es repeteixi
l’espectacle inaugural en una
Tàrrega que ja registra l’habitu-
al tràfec de joves amb tota mena
d’adminicles per dormir a la ciu-
tat aquests dies, i també d’artis-
tes de carrer fora de programa
que entretenen ambpetits espec-
tacles. Amés, els visitants veuen
arreu les frases dels cartells de
la instal·lació Contra la ciutat.
Frases per pensar, com ara “No
té cap sentit estimar algú a qui
exigeixis que t’estimi a canvi”.c

ALEJANDRO GARCÍA

Justo Barranco

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

T
ot i que amb mitja
hora de retard,
Alicia Alonso com-
pleix amb la cita
habitual amb el

Tívoli. Arriba vestida de blau
Giselle. El metge li va aconsellar
quedar-se a casa, “tinc un catar-
rito”, però lamés assoluta de les
ballarines, 92 anys ja, no s’ho
vol perdre. “Avui guanyen vos-
tès, la premsa. Estem molt con-
tents de poder ballar aquí”, diu.

La seva companyia, el Ballet
Nacional de Cuba, comença a
Barcelona una gira de tresmesos
perEspanya. En altres ciutats ba-
llaràCoppelia. O fins i tot Shakes-
peare y susmáscaras, la seva ver-
sió deRomeu i Julieta ambmúsi-
ca de Gounod. Però a Barcelona
–des d’avui fins al 15 de setem-

bre– es concentrarà en El llac
dels cignes, en una versió d’Alicia
en què “la història és molt clara,
més sintetitzada i més lleugera,
ja que sense trair la coreografia
es deixen de banda els aspectes
superflus i esdevé més assequi-
ble”, assegura la llegenda viva.
La gira coincideix amb una

interessant efemèride: el 2 de
novembre fa 70 anys del dia
que, substituint in extremis una
primera ballarina de l’Ameri-
can Ballet, Alicia va sortir a l’es-
cenari del Met de Nova York i
va ser Giselle per primera ve-

gada, i va commoure el món.
“Així va començar la meva

carrera de guapa, allò em va
convertir en una estrella”, recor-
da, lúcida. “Només vaig tenir
dos dies per preparar-me i al
tercer vaig sortir a escena. Ja al
camerino, va venir un col·leccio-
nista i em va prendre les sabati-
lles de punta. ‘Estan tacades de
sang!’, va dir. I se les va empor-
tar. Feia dos dies que no me les
treia i m’havien arrencat la pell.
Jo no vaig notar res mentre ba-
llava... M’agrada l’escenari”.
La companyia viurà aquest

aniversari al teatre de la
Maestranza de Sevilla, on balla-
ran Giselle per commemorar el
debut d’Alonso. “Hem portat la
producció només per a aquell
dia”, diu el seu marit i director
del Museu de la Dansa de l’Ha-
vana, Pedro Simón. Per cert,
que a instàncies d’un amic cata-
là que va trobar en una llibreria
de vell l’edició que va elaborar
Simón el 1981 amb imatges de la
primera trobada d’Alicia i el ba-
llarí rus Vladímir Vassíliev, ba-
llant Giselle, el marit d’Alicia
s’ha posat en contacte amb l’edi-
torial sabadellenca Niocia, que
n’ha reeditat 200 exemplars (nu-
merats) per a col·leccionistes.
Una altra publicació que surt

a la llum en ocasió de l’efemèri-
de és Alicia Alonso o la eterni-
dad de Giselle, elaborada per
Mayda Bustamante amb pròleg
d’Alfio Agostini. Es tracta d’una
completa recopilació sobre la
interpretació d’Alicia d’aquest
personatge, amb opinions de
contemporanis, des d’AlejoCar-
pentier fins a Maurice Béjart.c
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CRUCE DE CAMINOS
(THE PLACE BEYOND THE PINES)

www.tripictures.com

Tan rápido como el rayo. Tan explosivo como el trueno.

HOY ESTRENO EN CINES

Fins al 15 de setembre de 2013

Parc de Montjuïc

Barcelona

www.mnac.cat

Patrocina

Últims dies!
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ESCENARIS

El Ballet Nacional de Cuba torna avui al
teatre Tívoli amb ‘El llac dels cignes’

L’eternagira
d’AliciaAlonso


