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Tot depèn de comhomirem. Si

homirem en termes purament

formals, el Ballet Nacional de

Polònia és una de les compa-

nyies de dansamés joves del

panorama europeu: oficialment

va néixer el 2009. Però, si ho

mirem des d’un punt de vista

històric, llavors trobem que,

malgrat la seva independèn-

cia acabada d’adquirir com a

institució autònoma, els seus

orígens es remunten al segle

XVIII, quan el rei Estanislau

August va crear la primera

companyia de ballet polonesa.

Diuen les cròniques que, durant

l’època d’esplendor del ballet

romàntic, la companyia va

arribar a assolir un nivell només

comparable al que exhibien el

ballet de l’òpera de París o el

ballet de Sant Petersburg. Va

ser també per aquella època

quan es va construir a Varsòvia

elWielki, el gran teatre d’òpera

que ha sigut des de llavors la seu

de la companyia: tots els liceis-

tes que reclamen des de sempre

una companyia estable de ballet

per al nostre coliseu, tenen en

aquest un bonmotiu d’enveja.

Actualment, la formació està

ficada en un cicle coreogràfic

del tot dedicat al teatre de Sha-

kespeare. Però abans d’aquesta

febre shakespeariana, la com-

panyia que dirigeix Krzysztof

Pastor (ell mateix, un gran ba-

llarí que ha dansat i coreografiat

espectacles en grans escenaris

d’arreu elmón) va patir una

intensa febre Bach.

QUATRE ESTILS PER A

UNMATEIX GENI

I com a conseqüència d’aques-

ta febrada, la companyia va

crear unmuntatge –potser el

més aplaudit d’aquesta nova

etapa de la companyia– que

ensmostra quatre formes ben

diferents de posar-se a dansar

lamúsica del geni. Unamúsica

que, malgrat (o gràcies a) la

seva estructura tan abstracta,

no deixa de temptar un cop i un

altre tots els grans coreògrafs

mundials. Precisament, a l’abs-

tracció en estat pur s’apropa el

mític Balanchine deConcerto

Barocco, la més vetereana de

les coreografies que han vin-

gut a coincidir aquí. Però l’Ed

Wubbe deThe Green fa servir la

partitura de “La passió segons

Sant Joan” permostrar-nos

amb concreció la vulnerabilitat

dels humans. AmbKisses, Emil

Wesolowski omple Bach de

vibracions sensuals. I el mateix

Pastor ens presenta a In Light

and Shadow un joc d’ombres i

llum inspirat en les “Variacions

Goldberg”. R.O.

JOHANN SEBASTIAN

MARCA TOTS ELS RITMES
EL LICEU OBRE LES PORTES A UN BALLET NACIONAL DE
POLÒNIA POSSEÏT PER LA MÚSICA DE BACH

BALLET NACIONAL DE POLÒNIA.
BACHDANCES

Ballet Nacional de Polònia. Orques-
tra Simfònica Gran Teatre del Liceu
dirigida per Jakub Chrenowicz. Del 24
al 26/10. Gran Teatre del Liceu. La
Rambla, 51.d Liceu (L3).(93 485
99 00. €De 17,50 a 101,25 euros.
CDj. i dv., 20h; ds., 17 i 21.30h.


