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De la submissió a la desobediència
hi ha un pas cabdal, que és històric,
col·lectiu, nacional, i tot el que
calgui, però, sobretot, personal.

Content d’estar treballant en una
pel·lícula d’un dels meus llibres
favorits, The giver.
@thegivermovie

De aquí a poco me voy a ir a la
piltra a seguir leyendo Vida privada
de J.M. de Sagarra, que releo una
vez al año y que tanto me enseñó.

Jorge Carrión Escriptor

Cuando se despertó, el Verano
seguía allí.

#tuitsdecultura Julià de Jòdar Muñoz Escriptor
@julidejdarmuoz

Jeff Bridges Actor

lents i sempre hemd’acabar bus-
cant-nos la vida, en lloc que una
entitat amb tant renom tregui
rendiment dels mitjans de què
disposem”.
Xavier Bonfill, Raquel García-

Tomàs, Joan Magrané i Octavi
Rimbau són el jove planter de la
composició que ha parit aquest
Dido & Aeneas reloaded que viat-
jarà a Madrid divendres (Sala
Berlanga), amb direcció escènica
de Jordi Pérez Solé, musical de
Joan Magrané i interpretació de
dues de les nostres magnífiques
veus joves: Maria Hinojosa i
Anna Alàs. Junts han dut a terme
una altra manera de treballar, en
línia i amb els intèrprets (violon-
cel i clarinet) i sense reprimir

l’univers creatiu. El resultat és
un barroc electrònic al servei del
mite de Virgili però des del punt
de vista de Dido i la seva germa-
na Belinda, amb una certa trans-
posició a la sociopolítica europea
actual. Per la seva banda, els crí-
tics Roger Alier i Jordi Maddale-
no impulsen per segon any conse-
cutiu els Sopars Lírics al 7 Portes
(que ja entre el 1914 i el 1927 va
ser un cafè cantant). És un recital
al mes que encoratja el microme-
cenatge, ja que els assistents es-
tan convidats a fer algun ingrés
en el compte de l’artista, en gene-
ral, jove promesa oblidada del Li-
ceu. El restaurant s’ha obert tam-
bé a Sopars amb Jazz. Organitza
el Taller de Músics.c

@TheJeffBridges
Montero Glez Escriptor
@MonteroGlez@jorgecarrion21

L’off-lírica, una realitat? Òpera de Butxaca estrena demà
Dido & Aeneas reloaded, de quatre joves compositors
catalans, i el restaurant 7 Portes reprèn els sopars lírics

RAQUEL GARCÍA TOMÀS

Un moment de la coreografia de George Balanchine Concerto barocco (1941)
EWA KRASUCKA

M. CHAVARRÍA Barcelona

A
part d’assistir fa
tres tres anys al de-
but liceista de la
companyia Sem-
peroper de Dres-

den i de rebre el Nadal passat el
ballet del Teatre Nacional de
Praga, amb un Trencanous de
tall clàssic, Barcelona és una ciu-
tat que, com tantes altres del ex-
bloc occidental, no presenta gai-
res oportunitats de tastar la tas-
ca que duen a terme els ballets
de l’Europa de l’Est. L’arrenca-
da d’aquesta temporada al Li-
ceu aporta el seu gra de sorra i
posa remei a aquesta visió es-
biaixada: dijous que ve debuta a
l’escenari de la Rambla el Ballet
Nacional de Polònia, dirigit per
Krzysztof Pastor (Gdansk,
1956), ambun programade qua-
tre coreografies sobre música
de Bach, la majoria recents, si
bé el contrapunt el posaConcer-
to barocco, de Balanchine, amb
el Concert per a dos violins en re
menor del compositor alemany.

El Gran Teatre prossegueix
amb aquestes Bach dances el ci-
cle de dansa inspirada en Bach,
en el context del qual s’han po-
gut veure els últims anys peces
de William Forsythe, Nacho
Duato, Martin Schläpfer, Heinz
Spoerli, John Neumaier, Jiri
Kylian o Mauro Bigonzetti.

Ara és el torn del mateix Pas-
tor i la reconeguda Inlight and
shadow, una peça que va crear el
2000 per al Ballet Nacional
d’Holanda, companyia en la
qual va construir la seva carrera;
The kisses, un encàrrec de Pas-
tor al també polonès EmilWeso-
lowski que es va estrenar al tea-
tre Wielki de Varsòvia el 2010, i

The green (2006), de l’holandès
Ed Wubb, director artístic de
l’Scapino Ballet de Rotterdam.
Totes conviuen i es contras-

ten amb aquest clàssic que Ba-
lanchine va estrenar a Nova
York (1941) i del qual encara
beu la dansa de mig món. De la
seva vigència ens parla al telè-
fon des de Varsòvia Krzysztof
Pastor, amb les maletes a punt
per al seu primer “i excitant”
viatge a Barcelona. “Tota la
companyia està molt nerviosa,
el Liceu imposa... Quin afora-
ment diu que té?”. La seva és
una història de retorn a les ar-
rels: va marxar de Polònia el
1982 i va tornar el 2009 a un

país totalment canviat, quan el
van requerir per renovar el ba-
llet nacional. Però ara parlem
de Balanchine.
“Concerto barocco és una pe-

ça mestra, una coreografia abs-
tracta, és pura dansa,moltmini-
mal, i produeix d’alguna mane-
ra una impressió sense ser gens
manierista. Aquí no hi ha una ac-
tuació ni grans gestos romàn-
tics, només dues dones que re-
presenten cada un dels violins
delConcerto, i un cor que repre-
senta l’orquestra. És una compo-
sició simple imolt commovedo-
ra”, diu Pastor. Ell és l’artífex
d’aquest programa de quatre pe-
ces que ara es veurà al Liceu.

“La de Bach –explica– és una
música essencial també per a la
dansa. Només cal veure com va
influir sobre Stravinsky i com
aquest va crear ballets. I el fet
que siguin diverses peces per-
met contraposar el neoclàssic
sublim i femení de la peça de Ba-
lanchine a la dansa masculina i
contemporània de The green, en
la qual ballen set homes”.
Es diu de Pastor que tendeix

a recórrer a la narració en les se-
ves creacions i que, per tant,
l’abstracta In light and shadow
seria una excepció. “Sí i no”,
puntualitza el coreògraf. “He
fet moltes peces on la narració
no era tan òbvia, però és veritat
que em cal un background.
Quan vaig rebre aquest encàr-
rec, em vaig documentar i vaig
trobar aquest univers de refle-
xos en el qual es movia Bach”.
Per a la primera part va escollir
Air, de les Variacions Goldberg,
i per a la segona, la Suite per a
orquestra núm. 3, totes dues
amb un tractament lluminós de
clarobscur, molt vermeerià.
Va ser dur tornar a casa tants

anys després? “Al principi sí.
He passat gran part de la meva
vida a Holanda, en una compa-
nyia que duc al cor i on encara
sóc creador resident. I Polònia
era un país totalment diferent.
Amés, era el primer cop que di-
rigia una companyia, havia de
canviar mentalitats, convertir
els ballarins en artistes entusias-
tes; disciplinats, sí, però no en el
sentit polonès. Ara em sento or-
gullós del que he aconseguit”.
Una cinquantena dels 84 ba-

llarins que formen la compa-
nyia –amb un 65% de polone-
sos– ballaran al Liceu del 24 al
26 d’octubre.c

El Ballet Nacional de Polònia debuta al Liceu amb quatre peces
sobremúsica de Bach, inclòs el ‘Concerto barocco’ de Balanchine

Méspromesesde l’Est

El polonès Krzysztof
Pastor, que va fer
carrera a Amsterdam,
ha tornat al seu país
a dirigir la companyia


