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És cert: d’aquí poques set-
manes compleix 95 anys. I
és veritat que fa ja molt de
temps (moltíssim) que no pot
veure com esmouen els seus
ballarins. De fet, els seus pro-
blemes de visió vénen de quan
era encara molt jove, i estan
força relacionats amb la seva
decisió d’anteposar la pas-
sió per la dansa a la pròpia
salut física; quan li calia fer
repòs total per tenir cura dels
ulls, Alicia no podia estar-se
d’aprofitar qualsevol moment
per continuar exercitant el
seu cos tal com exigeix la dura
disciplina del ballet clàssic.
Però no us equivoquéssiu pas.
Si penseu que això vol dir que
la llegendàriaAlicia Alonso
relaxa les seves funcions com
a coreògrafa, com a directora
artística i com a cap visible i

motor delBallet Nacional de
Cuba derivat d’aquell primer
Ballet Alicia Alonso que ella
mateixa va crear el 1948, esteu
ben equivocats. A l’Alicia no

se li escapa res del que passa a
l’escenari quan la companyia
està ballant una de les seves
coreografies. I allà la troba-
reu sempre: en una llotja del

teatre, escoltant atentament
cadascun dels moviments
de la seva formació; aquesta
formació que ha sabut fer-se
un lloc entre les més grans
companyies de dansa clàssica
del món, de la mateixa manera
que al seumoment ella va
saber fer-se un lloc entre les
més importants primeres
ballarines del segle XX.

Cignes de temperament
diferent
Primer va ser l’ànima eslava
en estat pur, i expressada

ALICIA ALONSO I EL BALLET NACIONAL DE CUBA, FIDELS A LA CITA QUE TENEN CADA DOS ANYS AMB

EL PÚBLIC BARCELONÍ, PRESENTEN LA SEVA VERSIÓ DEL BALLET MÉS REPRESENTAT DE TXAIKOVSKI

Un llac banyat per les aigües del mar Carib
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EL LLAC DELS CIGNES
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a la manera més clàssica;
la manera com s’expressa
sempre el Ballet deMoscou.
Després, tot va agafar un aire
molt britànic amb l’English
National Ballet dirigit per
Tamara Rojo (que, com
sabeu, de britànica no en té
res) i amb la perfecció tècnica
i l’elegància formal que cal
esperar d’una formació com
aquesta. I així hem arribat a
la tercera versió d’El llac dels
cignes (sens dubte el vostre
ballet preferit, si fem cas de
l’expectació amb què rebeu
sempre les representacions
de l’obra) que s’haurà vist a
Barcelona en aquests darrers
mesos. Una versió potser no
tan luxosa com la britànica,
però sí del tot passional.

Els cignes blancs d’Alonso a la llum de la lluna. FOTO: NANCY REYES


