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El Ballet Nacional Español porta ‘Sorolla’ a Lleida, i
‘Grito’ i ‘Suite Sevilla’ a Sant Cugat

uan vam ser a l’estrena de Soro-
lla vam tenir moltes ganes de
portar el Ballet Nacional Espa-

nyol (BNE) a Catalunya... Els ho vam propo-
sar i van acceptar el repte. No és fàcil, portar-
lo als teatres municipals!” Així s’expressava
aquesta setmana el director del Teatre-Audi-
tori Sant Cugat, Pep Tugues, en la presenta-
ció del programa. Ell, i el director de projec-
tes de la Llotja de Lleida, Toni Cabero, ho han
aconseguit. El BNE torna a Catalunya des-
prés de deu anys. I anuncia que el 2015 estarà
a Barcelona, al Liceu, amb Sorolla, la peça que
es veurà a Lleida, en la seva estrena a Catalu-
nya. Totes tres peces són representatives del
projecte del BNE: dansa espanyola en tots els
seus registres. Comenta el director del ballet,
Antonio Najarro: “Després de dos anys i mig
a la direcció, ara puc dir que em trobo a gust,
amb un equip consolidat. I vull que tothom
sàpiga què fem: recuperar la tradició i donar
espai a la nova creació.”

La cita a Sant Cugat és aquest diumenge, 16
de març, a les 19 h. El programa el formen les
peces Grito i Suite Sevilla. Grito, diu Najarro,
“és un muntatge rodó, amb anys en el reper-
tori. Està basat en la tradició del flamenc, pe-
rò reflecteix l’estil del seu creador, Antonio
Canales”. Grito fa un breu recorregut per di-
ferents palos del flamenc. “Mostra l’ànima
d’Antonio Canales, el seu estil, la seva expres-
sivitat i una manera d’entendre el flamenc
única i innovadora. És difícil fer flamenc per
a un ballet, perquè en el flamenc s’individua-
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litza o bé es crea per a petits formats.” Pel que
fa a Suite Sevilla,, diu Najarro: “Està constru-
ïda amb diferents quadres i escenes, que vo-
len desprendre l’aroma d’elements que des-
criuen la ciutat, com la Feria o la Setmana
Santa. És dansa clàssica espanyola fusionada
amb avantguardisme.”

El divendres 21 de març, a la Llotja de Llei-
da, es fa l’estrena a Catalunya de Sorolla. Toni
Cabero, de la Llotja, no ho dubta: “Ha de ser
apoteòsic.” L’any que ve es farà al Liceu. La
inspiració per a aquest muntatge surt de la
col·lecció Visión de España de Joaquín Soro-
lla feta per a la Hispanic Society de Nova
York l’any 1911. “Quan vaig veure les pintu-
res vaig sentir una fiblada immediata. I vaig
començar a donar-hi voltes. Calia captivar el
públic, que no associés el folklore a res obso-
let”. Han pogut comptar amb Franco Drago-
ne, que ha estat director del Cirque du Soleil,
com a director d’escena. Segueix Najarro:
“Ens hem inspirat en les pintures de Sorolla i
també en la seva persona. No hem fet l’aposta
més senzilla, que seria traslladar les pintures
a l’escenari. S’ha fet un estudi molt profund
de cadascuna de les peces. Per tant, potser no
s’hi reconeix el quadre. Per exemple, a l’esce-
na inspirada en la pintura de la pesca de la to-
nyina hi apareixen unes ballarines amb uns
vestits plens d’escates i els pescadors juguen
amb elles.” I tanca: “És fantàstic ser a Catalu-
nya. Penso en els aficionats i els estudiants,
que en deu anys no han pogut seguir el que es
feia al BNE. És massa temps!”. ❋

BALLET NACIONAL
ESPAÑOL
‘Grito’, ‘Suite
Sevilla’ i ‘Sorolla’
Director:
Antonio Najarro
Peces i dates:
‘Grito’ i ‘Suite Sevilla’,
diumenge 16 de març,
a les 19 h (amb assaig
obert a les 17 h), a
Sant Cugat. ‘Sorolla’,
21 de març, 21 h, a la
Llotja de Lleida (també
es fa assaig obert dues
hores abans).

ls preus de les en-
trades van dels 20
als 40 euros. Per fa-
cilitar que es pugui
anar a les dues fun-
cions, s’aplica un
descompte a la se-
gona entrada.
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Ventall
d’expressivitat. De
dalt a baix i
d’esquerra a dreta,
diverses imatges dels
assajos de ‘Suite
Sevilla’. Al costat
d’aquest text, Antonio
Najarro, director del
BNE des de fa dos
anys i mig. La peça va
ser creada per Najarro
per a la seva
companyia i ha
quedat inclosa en el
repertori del BNE.
2012. El director del
BNE està convençut
que ara s’ha s’iniciat
una nova etapa, amb
el retorn a les
actuacions a
Catalunya: “Venim a
reprendre un costum!”
BNE/ JUDIT TORRES
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Vilafranca del Penedès estrena el
Festival de Música de Primavera

’Auditori Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès
serà l’escenari, a partir del 21 de març, del primer Festival de
Música de Primavera, organitzat pel Jazz Club Vilafranca. El
festival, que posa l’accent en la veu com a valor destacat, ha
programat set concerts, i s’allargarà fins al mes de juny. El pri-
mer concert és el de Dany Noel Trio, el divendres dia 21 de
març, a les 22.30 hores, amb Dany Noel (baix elèctric i veu),
Ramón González El León (bateria), i Carlos Sarduy (trompe-
ta). Fusionaran el jazz amb diversos gèneres de la música cu-
bana, com el danzón o el jazz llatí o el son. Al llarg del festival
es podrà assistir també a les actuacions de Brossa Quartet de
Corda & Judit Neddermann (30 de març); Bazil Meade Trio
featuring Annette Bowen (5 d’abril); Izah Blues (26 d’abril);
Galiana & Sánchez Dúo i Aupa Quartet (10 de maig) i Dale
Turner Quintet (23 de maig). El festival tancarà la primera
edició amb el concert Imaginant Miró, d’Ignasi Terraza Trio.

FESTIVAL DE MÚSICA DE PRIMAVERA
Del 21 de març al 7 de juny, a Vilafranca del Penedès
Web: www.jazzclubvilafranca.cat

La Masia d’en Cabanyes de Vilanova,
Bé Cultural d’Interès Nacional

a Generalitat de Catalunya ha declarat la Masia d’en Caba-
nyes, de Vilanova i la Geltrú, Bé Cultural d’Interès Nacional
(BCIN), en la categoria de monument històric. És la categoria
de protecció patrimonial de major rang que atorga el govern
català. En la presa de la decisió s’ha valorat la importància de
l’edifici, juntament amb el llegat de béns mobles, documents i
pintures de la família Cabanyes, representants i impulsors de
l’esperit de la Il·lustració. La Masia d’en Cabanyes té interès,
especialment, per l’espectacularitat de l’edificació, ja que es
considera una de les obres arquitectòniques més singulars i
significatives de les construïdes durant el primer període del
neoclassicisme català.

El pati del Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, obert al públic

l pati històric del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalu-
nya de Terrassa serà un nou espai públic a partir del 20 de
març, gràcies a un acord entre l’Ajuntament de la ciutat i el
museu. L’objectiu és apropar més el museu i l’antiga fàbrica
tèxtil a la ciutat i guanyar un nou espai públic. L’entrada al pa-
ti trenca la continuïtat de la façana del museu i generarà atrac-
ció i flux de públic. Ara, tant l’Ajuntament com el museu tre-
ballen perquè el nou espai generi activitat. Ja hi ha una prime-
ra activitat programada, un dels concerts del Festival de Jazz
d’enguany. Per poder fer l’obertura del pati, el museu ha can-
viat els circuits d’entrada i sortida del públic i modificat el ves-
tíbul principal.
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AGENDA D’AUTOR M.M.

EL PROFESSOR
DE COÏMBRA
Francesc Planas

s presenta a Bada-
lona la nova obra
de Francesc Planas.
El títol, publicat per
Pagès Editors, va
guanyar el premi
Ferran Canyameres
de Novel·la.

Lloc i dia: Badalona, a
l’espai Betúlia, el dia
19 de març a les
19.30. La presentació
anirà a càrrec de
Francesc Lleal, capità
de la marina mercant i
gran coneixedor de
Portugal –on es
desenvolupa la trama–,
i Marcel Mauri,
president d’Òmnium
Cultural del Barcelonès
Nord.
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L’edifici és la seu del Centre d’Interpretació del Romanticisme
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