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Les ballarines Maia Plissétskaia i Tamara Rojo guanyen el guardó en una candidatura conjunta

La dansa rep el primer premi
Príncep d’Astúries en 25 anys

Amb aquest premi, la dansa
s’equipara finalment a la resta
de les arts a través del reco-
neixement conjunt a les ba-
llarines Maia Plissétskaia i Ta-
mara Rojo. El jurat, que per
primer cop en les dotze últi-
mes edicions va concedir el
premi per unanimitat, va re-
conèixer Maia Plissétskaia per
fer de la dansa “una forma de
poesia en movimient” i la jove
Tamara Rojo, per la seva “ma-
duresa interpretativa”, i van
destacar, a més, de totes dues
la seva “excepcional trajectò-
ria en el món de la dansa, en
el qual són reconegudes com
la més alta expressió de les
seves respectives generacions”.
En el cas de Plissétskaia, el
jurat va afegir que ha sabut
conjugar una “exquisida qua-
litat tècnica amb la sensibili-

tat artística i humana, i ha
exercit el seu magisteri sobre
ballarins joves i consagrats del
món sencer”.

L’excepcional ballarina russa
nacionalitzada espanyola i la
jove espanyola nascuda al Ca-
nadà han superat amb la seva
candidatura conjunta noms
tan potents del món artístic
com l’arquitecte nord-americà
Frank Gehry, el director d’or-
questra italià Claudio Abbado
i el cineasta Steven Spilberg. El
president del jurat, l’empresa-
ri José Lladó, va assegurar que
finalment s’havia fet “justícia”
amb una disciplina artística
que havia estat la gran oblida-
da durant els 25 anys d’histò-
ria dels premis.

“Estic molt emocionada i
molt orgullosa, però sobretot
molt contenta per la dansa es-
panyola”, va dir Tamara Rojo
en conèixer la notícia a Seül,
on està de gira amb el Royal Ba-
llet de Londres, companyia de
la qual és primera ballarina.
Després d’assenyalar que el
guardó pot ser un revulsiu per
a la dansa a Espanya, va reco-
nèixer que per la seva joventut
–30 anys– no se l’esperava i que
el va rebre amb molta alegria.

D’“enorme alegria, total-
ment inesperada” també va
qualificar la coreògrafa i ba-
llarina Maia Plissétskaia la no-
tícia, que va rebre a París. La co-
reògrafa, que el pròxim 20 de
novembre farà 80 anys, va dir
que el Príncep d’Astúries és el

“millor regal per al meu ani-
versari” i una “magnífica ober-
tura” per a les festes que es
faran en honor seu al Teatre
Bolxoi de Moscou.

Plissétskaia, que va néixer a
Moscou el 1925 i es va nacio-
nalitzar espanyola el 1993, es
va fer mundialment famosa
amb les seves interpretacions
d’El cigne i El llac dels cignes, tot
i que aquests últims anys s’ha
dedicat sobretot a impartir
classes.

Tamara Rojo, nascuda a
Mont-real el 1974, tot i que des

dels quatre mesos viu a Ma-
drid, va començar als deu anys
a l’escola de ball de Víctor Ulla-
te i als disset va ser nomenada
primera ballarina de la com-
panyia, de la qual va formar
part fins al 1996. El juliol del
2000 es va incorporar com a
primera ballarina al Royal Ba-
llet Covent Garden de Londres.

Diferents personalitats del
món de la dansa es van mos-
trar especialment contentes i
esperançades per aquest premi,
que veuen com un reconeixe-
ment a un art que poc valorat.

Maia Plissétskaia i Tamara Rojo, premis Príncep d’Astúries
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Van Morrison oferirà
al setembre dos
concerts al Liceu
Redacció
BARCELONA

El músic irlandès Van
Morrison actuarà al Liceu els
dies 23 i 24 de setembre per
presentar el seu nou àlbum
Magic Time, que surt al mercat
després de What’s Wrong with
this Picture?, publicat el 2003,
i que serveix per celebrar el
40 aniversari de la seva
trajectòria musical des dels
seus primers èxits amb el
grup Them. Magic Time,
publicat el passat 16 de maig
i produït pel mateix
Morrison, conté dotze
cançons: deu composicions
originals de l’artista i dues
interpretacions clàssiques de
jazz, This Love of Mine i Lonely
and Blues. Les entrades per als
dos concerts es posaran a la
venda el divendres 1 de juliol
a un preu que oscil·larà entre
24 i 100 euros.

El MNAC acull un
espectacle de circ en
el marc de l’exposició
‘Die Brücke’
Redacció
BARCELONA

Un espectacle de circ
contemporani produït per
l’Ateneu Nou Barris i amb
malabars, clown, acrobàcia i
música en directe
acompanyarà avui i demà
l’exposició Die Brücke, el
naixement de l’expressionisme
alemany, al Museu Nacional
d’Art de Catalunya.

Redacció
OVIEDO

Les
expectatives
es van fer
realitat quan

ahir es va fer públic
el veredicte del jurat
del premi Príncep
d’Astúries de les
Arts 2005: la dansa
rebia el seu primer
guardó en 25 anys.

El Festival de Teatre Al
Carrer de Viladecans
incorpora el circ

Josep Ferrer
VILADECANS

E
nguany el certamen
incorpora un gène-
re nou, el circ, amb
la companyia fran-
co-brasilera Circo da

Madrugada, que oferirà l’es-
pectacle Caiu do Céu, un espec-
tacle que recrea l’autorització
que cada 500 anys reben els àn-
gels per baixar a la terra i gau-
dir dels plaers terrenals. L’es-
pectacle es podrà veure
dissabte i diumenge a mitjanit
al camp de futbol Torre Roja
dins d’una gran cúpula d’acer.

Un any més, una de les estre-
lles d’Al Carrer serà la compa-
nyia francesa Naphtaline, que
ha triat Viladecans per presen-
tar el seu nou espectacle, Zoo, la
leyenda del Rey Mono, l’adaptació
d’un conte mitològic oriental
que ha coproduït amb el Festi-

val. El muntatge es podrà veure
avui, dissabte i diumenge a les
22 h, a la plaça Francesc Macià.

Altres propostes destacades
són K’barue, de la companyia
francesa Tréteaux du Coeur Vo-
lant i que partint de la mitolo-
gia barreja el circ, el cabaret i
el carrer; els italians Teatro
Núcleo, amb la seva particular
adaptació del Quixot; i els fran-
cesos Couleurs Mécaniques,
amb SaAIAire de rien, un prodi-
gi d’acrobàcia i números gai-
rebé impossibles.

Per segon any consecutiu hi
haurà l’Espai Carcajada, que
oferirà una selecció de dife-
rents estils de clowns. Tampoc
hi faltaran propostes per als
més menuts i espectacles de
dansa i música. A més, per pri-
mera vegada hi haurà un espai
Off –a la rambla Modolell–: en
total, més de 200 representa-
cions gratuïtes.


