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Cultura i Espectacles
El retorn d’una gran ballarina

L’última vegada que Ta-
mara Rojo va ballar a Pera-
lada va ser ja fa 13 anys
amb el Ballet de la Deut-
sche Oper Berlin. No és
pas que el festival empor-
danès no l’hagi convidat
durant tot aquest temps.
Sí que ho ha fet, però les le-
sions de la ballarina, que
arribava a l’estiu amb el
cos fràgil i rendit, impe-
dien que pogués brillar de
nou en aquest escenari.
Aquest any, però, tots els
astres s’han conxorxat

perquè Rojo reaparegui a
Peralada, demà divendres
i dissabte (tots dos dies, a
les 22 h), justament per
participar en una celebra-
ció molt especial, la dels 30
anys de l’embrió del festi-
val, tan vinculat a la dansa
i a una icona brutal, Nu-
reyev, que hi va fer una ac-
tuació memorable.

Rojo torna una dècada i
mitja després però ja no és
ben bé la mateixa. Ha dei-
xat de ser aquella eterna
nena prodigiosa, tot i que
el seu físic manté una dol-
çor i una frescor immacu-
lades i el seus ulls conti-

nuen custodiant una me-
langia infinita. Rojo és ara
tota una directora artísti-
ca i ballarina principal de
tot un ballet, l’English Na-
tional, un dels més impor-
tants del Regne Unit i no
cal dir que d’Europa, que
la va fitxar fa dos anys amb
l’esperança que aportés
un nou influx artístic als
clàssics.

L’English National Ba-
llet, fundat als cinquanta,
ha actuat a Catalunya, al
Liceu, fa quatre anys, però
aquest cap de setmana se-
rà el primer cop que exhi-
birà el seu talent amb el li-

deratge de Rojo. El setem-
bre del 2015, també ho fa-
rà al Liceu. Però els bons
amants de la dansa no cal
que s’esperin tant temps,
i, per poc que puguin, cau-
ran en la temptació d’anar

a Peralada.
Rojo i la seva cort de ba-

llarins –prop de 80, molt
joves, unes feres, diu ella,
“amb una energia diferent
i inesgotable: d’octubre a
gener fan 180 representa-
cions; és gent que vol ba-
llar de veritat”– proposen
un programa doble. Demà,
divendres, un clàssic que
aquesta companyia, sense
seu estable i especialitza-
da en les gires, domina
amb els ulls clucs: Coppé-
lia, de Léo Delibes, en una
versió, inèdita a tot Espa-
nya, que el coreògraf Ro-
nald Hynd va crear fa 30

anys. Rojo –a la pell de
Swanilda, un personatge
amb mitja ànima de nina–
remarca que la tradició es
tracta amb molt respecte,
però que el públic hi detec-
tarà “un virtuosisme reno-
vat”.

L’endemà, dissabte, la
sessió serà tota una altra
història. El muntatge pi-
votarà al voltant de l’ho-
menatge de Peralada a
Nureyev i, alhora, de la
commemoració dels 100
anys de l’inici de la Prime-
ra Guerra Mundial. El ba-
llet anglès té ben digerits
dos programes específica-

L’estrella, a Peralada
Tamara Rojo, valor internacional del ballet clàssic, torna aquest cap de setmana,
tretze anys després, al festival empordanès com a directora de l’English National

Maria Palau
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Tamara Rojo,
ahir a Barcelona,
a punt per visitar
Peralada. A la
dreta, el gran
Nureyev a
Peralada, fa 30
anys ■ ANDREU

PUIG / JORDI MESTRE

El programa és
doble: demà,
‘Coppélia’;
dissabte, una
gala en record 
de Nureyev
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Peret prefereix
riure que plorar

L’APUNT rò que amb la seva nova música hi serà ben present.
També diu en el comunicat que se sent molt a prop
de la gent que viu la malaltia com ell, però encoratja a
fer-se fort i a ser conseqüent amb el que deia una de
les estrofes d’un del seus grans èxits “Es preferible
reir que llorar”, cançó que continuava “y así la vida
se debe tomar”. Que n’ets, de gran, Peret!Jaume Vidal

Ahir, Peret també es va confessar. Va fer públic un co-
municat en què anunciava que se li havia detectat un
càncer just en el moment en què està enllestint la pu-
blicació del primers disc cantat íntegrament en català
i també preparant el nou disc en castellà. En el comu-
nicat demana paciència als seus seguidors perquè po-
dria passar una temporada allunyat dels escenaris, pe-

Ahir el llegendari saxofo-
nista cubà Paquito D’Rive-
ra va inaugurar el San Mi-
guel Mas i Mas Festival
amb dues actuacions (20 i
22 hores) que repetirà ca-
da dia fins dissabte, 2
d’agost, acompanyat del
seu sextet. En aquest for-
mat, D’Rivera presentarà
un repertori centrat en el
seu disc Jazz Meet the
Classics, en què la forma-
ció reinterpreta en clau de
jazz composicions de mú-
sica clàssica de Chopin,
Mozart i Beethoven, entre
d’altres. D’aquest darrer
va dir ahir D’Rivera en una
roda de premsa: “Sembla
que sigui americà; hi ha
moments en què fa la im-
pressió que va compondre
un blues de New Orleans.”

Pel que fa a l’altre for-
mat que presentarà a Bar-
celona, el diumenge dia 3, i

també amb dues actua-
cions, Paquito D’Rivera
compartirà escenari amb
la Jamboree Big Latin
Band per fer sonar temes
de jazz llatí inclosos en l’úl-
tim disc d’aquesta forma-
ció, titulat Pavana Club, i
altres composicions del
mateix gènere. Pel direc-
tor de la big band, Ramon
Escalé, és un honor tocar
amb D’Rivera. “Jo vaig co-
mençar tard en la música,
ja de gran. Anava per met-
ge, i en aquells comença-
ments D’Rivera em va ser
tot un referent”, va dir.

Com que es tracta de
jazz, a totes les previsions
fetes s’hi pot afegir alguna
sorpresa. A suggeriment
d’una periodista, D’Rivera
va deixar caure que podria
retre un petit homenatge
a Tete Montoliu, de qui va
dir que només sabia ex-
treure del piano “les notes
bones”, i va recordar les di-
ferents trobades amb el

músic de jazz català, una
de les quals a la mítica sala
La Cova del Drac, al carrer
Tuset de Barcelona.

Però el Mas i Mas conti-
nua amb força, després de
l’arrencada de Paquito
D’Rivera, a diferents esce-
naris. Al Jamboree hi ac-
tuaran al llarg del mes
d’agost: Freddy Cole; Ben-
ny Golson Quartet, Lucky
Peterson Band, Mina
Agossi Quartet, Carles
Benament Trio & Giulia

Valle, China Moses &
Ralphaël Lemmonier i
Alyth McCormack &
Frank Harrison Trio.

A la Sala Gran del Palau
de la Música: Alba Ventu-
ra, Lluís Rodríguez Salvà, i
Mike Sánchez & Barcelo-
na Big Blues Band & Dani
Nel·lo, entre d’altres.

A aquests dos espais
se’ls afegeix també el
Muhba, el Museu d’His-
tòria de Barcelona, on
se celebraran microcon-
certs de 30 minuts, amb
la participació de Daniel
Ligorio, el Trio Hyagnis,
The Hanfris Quartet i el
Trio Arriaga, que farà
el concert de cloenda el
31 d’agost. (www.maisi-
mas.com/festival).

També hi haurà actua-
cions a la sala Moog i a Los
Tarantos, juntament amb
El Born Centre Cultural,
on se celebrarà el cicle de
cançons del món Sona al
món i torna al Born. ■

El mític saxofonista cubà toca amb el seu sextet i
també amb la Jamboree Big Latin Band

D’Rivera escalfa
el Jamboree

Jaume Vidal
BARCELONA

Paquito D’Rivera, ahir a Barcelona, en la presentació del festival Mas i Mas ■ ALBERT SALAMÉ

El festival Mas
i Mas s’enceta
amb una tanda
de concerts del
músic de jazz

ment pensats per evocar
tant la figura del millor ba-
llarí de la història com el
tràgic conflicte bèl·lic. En
el cas de Nureyev, va ser
un dels primers reptes de
Rojo tot just assumir la di-
recció del conjunt. La gala
es va celebrar la tempora-
da passada a Londres en
record dels 75 anys del
naixement i els vint de la
mort del famós ballarí.

Els títols que ballarà
aquest segon dia la compa-
nyia anglesa –Rojo ho farà
en un parell de nova crea-
ció: No man’s land, de
Liam Scarlett, i Dust,
d’Akram Khan– han pas-
sat pel sedàs de la manera
d’entendre la dansa clàssi-
ca que té la seva directora

espanyola. Per explicar la
feina que, per exemple, ha
fet amb la producció d’El
corsari, que obrirà la nit,
Rojo parla de “disciplina
artística” i d’“esperit de sa-
crifici”. “Tot el que passa a
l’escenari ha de tenir un
sentit. Jo no ho sé veure
d’una altra manera”, sub-
ratlla. Obsessionada amb
el més mínim detall, creu
que al ballet clàssic se li ha
de fer una bona sacsejada
per “treure-li la pols i la co-
sa rància”, però això ella
no considera pas que sigui
fer cap revolució, sinó,
simplement, “ser molt
més honest”. Treball i ho-
nestedat és el que exigeix
als seus ballarins, amb els
quals, diu, la relació és gai-
rebé familiar, en el sentit
que ho comparteixen tot.
“És exactament el caràc-
ter que vull que tinguin els
meus espectacles”, pro-
met.

A Peralada estan entu-
siasmats de rebre aquesta
estrella internacional del
ballet clàssic. I li han con-
cedit la medalla d’honor
del festival. ■

El millor ballarí
de la història va
actuar al festival
empordanès, tot
just un embrió,
ara fa 30 anys


