
DIVENDRES, 25 OCTUBRE 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 37

La història del ballet va estar in-
defectiblement travessada per la
guerra freda a la segona meitat
del segle passat. L’URSS no va
perdre oportunitat de plantar ca-
ra amb les seves excepcionals es-
trelles del ballet, les quals esbor-
rava de la llista d’honorables
quan aprofitaven una distracció
de les forcesmilitars per desertar
i brindar la seva tècnica i passió a
les principals companyies d’Occi-
dent. I ara, en rehabilitar-les, en
recupera una imatge del tot
interessada: la Rússia de Putin,
sense anar més lluny, acaba
d’editar una biografia de Nuréiev
on la seva homosexualitat

és un fet inexistent, silenciat.
Fora d’això, vint anys després

de la caiguda delMur, continuem
sense tenir una idea clara del que
en dansa s’ha estat fent als països
de l’Est. Com és la seva creació
contemporània? Hi ha coreògrafs
de renom més enllà dels que han
treballat a Occident, com el txec
Jiri Kylian, a qui els esdeveni-
ments de la primavera de Praga
van impedir de tornar a casa?
Sobre aquesta qüestió va do-

nar ahir una mica més de llum el
Ballet Nacional de Polònia en la
seva excepcional visita al Liceu
amb aquestes Bach dances (un
compositor, quatre obres i quatre
coreògrafs) orquestrades pel seu
director artístic, Krzysztof Pas-
tor. Ell és una altra de les figures

de la dansa d’origen polonès forja-
des a Occident, en el seu cas, al
BalletNacional d’Holanda, aAms-
terdam, i que ha estat reclamat
pel seu país per assumir la que és
la seva primera direcció d’un ba-
llet. D’ell vam poder veure ahir a
la nit, tancant el programa, la pre-
miada Inlight and shadow, una au-
tèntica tela de clarobscurs ver-
meerians sobre la música de les
Variacions Goldberg i la Suite per
a orquestra núm. 3 de Bach.

S’adona que poc que coneixem

la creació dancística polonesa?, co-
mentàvem amb Pastor abans de
l’espectacle. “Sens dubte la dansa
contemporània està més desenvo-
lupada als països occidentals, en-
cara que he detectat alguns coreò-
grafs polonesos de notable nivell
que ja han creat per a companyies
de l’oest. És un procés lent però el
potencial és gran. Ja hi ha alguns
nom valuosos”, deia.
Ahir a la nit al Gran Teatre, en-

tre la tanda de Concerts Verdi
d’aquest octubre i l’Agrippina

ambquè inaugurarà oficialment la
temporada, hi va haver ocasió de
tastar un d’aquests valuosos
noms: Emil Wesolowski, profes-
sor de dilatada trajectòria i, en dè-
cades anteriors, director del Ballet
Nacional de Polònia i del Teatre
Wielki a Poznan. Com era d’espe-
rar, el seu ballet The kisses amb
què es va iniciar la vetllada, sobre
el Concert per a clavecí núm. 1 de
Bach, amb duos i coreografies co-
rals –magnífics ballarins–, mostra
un vocabulari clàssic i narratiu,
fins i tot amb picades d’ull neoclàs-
siques, que encaixa entre les dinà-
miques adaptacions contemporà-
nies dels títols de repertori.
“Hi ha una tendència a tenir

un patró similar de coreògrafs en
companyies de tot el món”, deia
Pastor. “És una globalització lògi-
ca, però és bo que cada país tin-
gui les seves especificitats”. En
aquest sentit, el menú dels seus
ballarins era efectiu. Després de
The kisses van ballarConcerto ba-
roccodeBalanchine, una d’aques-
tes peces crucials per al desenvo-
lupament dels ballarins i l’audièn-
cia, per la seva puresa i aquesta
abstracció que era l’impasse en-
tre el clàssic i el neoclàssic, segui-
da de The green, masculina i con-
temporània, de l’holandès Ed
Wubbe, l’aportació d’aire nou
per a la companyia. El públic va
aplaudir el ventall d’estils
d’aquesta, encara que es va notar
la falta d’assajos de l’orquestra.cUn moment de The kisses, del polonès Emil Wesolowski

Les ‘Bach dances’ del Ballet Nacional de Polònia deixen sabor a exquisitat al Gran Teatre

Amb‘b’deBach idebonballet
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El públic del Liceu
aplaudeix l’ampli
ventall estilístic
del qual és capaç
la companyia
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Barcelona serà, després d’Ams-
terdam, Londres i Milà, la ciutat
convidada de la pròxima Setma-
na del Disseny de Pequín 2014,
que se celebrarà a la capital xine-
sa a la tardor de l’any que ve.
El conseller de Cultura, Ferran

Mascarell, ha recordat que l’Insti-
tut Ramon Llull, juntament amb
el Ministeri d’Afers Exteriors i
l’Ajuntament de Barcelona, ha
treballat durant els dos últims
anys per aconseguir una invita-
ció que suposarà un aparador a
Àsia per al disseny, l’arquitectu-
ra, l’urbanisme i les sis mil indús-
tries creatives catalanes. “Una in-
dústria que –va dir– genera
714.000 llocs de treball i factura
14.000 milions a l’any”.
Barcelona Centre Disseny

(BCD) dóna el seu suport a la ini-
ciativa i ha recordat que els úl-

tims anys ha dut a terme diversos
projectes i accions internacio-
nals en el marc del programa
BCN Design Export a diverses
ciutats de la Xina, i ha rebut dele-
gacions del país asiàtic a Barcelo-
na per conèixer el potencial crea-
tiu de la ciutat i explorar oportu-
nitats de negoci.
L’entitat ha destacat que un al-

tre dels seus actius per participar
en aquest projecte és la BCNDe-
sign Week, que organitza anual-
ment des del 2006, i la relació
existent amb la xarxa internacio-
nal de Design Weeks.
L’ambaixada catalana dis-

posarà d’un pressupost de mig
milió d’euros. A partir de la desig-
nació, s’obre un any per preparar
les activitats que es duran a ter-
me a Pequín.
Entre les primeres propostes

destaca que ja hi ha despatxos de
dissenyadors i arquitectes emer-

gents de Barcelona busquin els
seus homònims a la ciutat xinesa.
L’esdeveniment s’inicia amb

una cerimònia al MilleniumMo-
nument. Hi haurà un fòrum de
debat, que es desenvolupa en-
torn de qüestions com Smart
city, Design city i Design talent, i
una fira comercial. També la sec-
ció Design hop, dedicada a realit-
zar exposicions, instal·lacions ar-
tístiques i pop-up galeries, repar-
tides per tota la ciutat.
La Setmana del Disseny de Pe-

quín és una iniciativa de l’Ajunta-
ment de la capital xinesa i del Go-
vern xinès amb la col·laboració
de les empreses del sector del dis-
seny i l’arquitectura.

L’Institut RamonLlull ha traslla-
dat la seva seu a la casa Baró de
Quadras de la Diagonal, on hi ha-
via Casa Àsia, que s’ha traslladat al
complex, també modernista, de
l’antic hospital de Sant Pau.c
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