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Avui, 4 de març, el Gran Teatre del Liceu fa la seva particular aportació a la commemoració del
centenari de la mort del compositor lleidatà. De la mà de la Compañía Nacional de Danza sota la
direcció artística de José Carlos Martínez, lhomenatge a Enric Granados es configurarà com una
gran festa musical i coreogràfica on, fidels al nou esperit de la companyia, es connectarà tradició i
modernitat amb el plat fort duna estrena absoluta, Anhelos y Tormentos, coreografiada per Dimo
Kirilov.
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Cal destacar que, malgrat la CND fos una visitant habitual del Liceu, cal remuntar-nos al 2004 per
a trobar la seva darrera col·laboració. És, per tant, la primera vegada que visita Barcelona sota la
direcció de José Carlos Martínez, que ha liderat un important procés de reinvenció del grup
després de la llarga etapa amb Nacho Duato al capdavant. Aquesta és, doncs, una trobada de
primeres vegades en molts sentits, i és aquest concepte el que sha volgut remarcar a lhora de
plantejar el seu particular homenatge a Enric Granados; aquest desig culmina amb lesmentat
encàrrec al ballarí i coreògraf búlgar, que, malgrat formar part de la CND durant molt temps, també
és la primera vegada que ho fa com a coreògraf.

En lespectacle de demà, la CND presentarà al públic barceloní tres obres més a part dAnhelos y
Tormentos, que completaran la producció; es tracta de The vertiginous thrill of exactitude, In the
night i Raymonda Divertimento.

El director de la companyia considera laparent heterogeneïtat del programa una oportunitat per a
establir un diàleg que posi en relació Granados i altres grans músics a través del llenguatge de la
dansa, cosa que té el seu darrer exponent en dedicar a la seva música la coreografia més
contemporània. És una manera de donar una nova vida a una música que té més de cent anys en
lloc de refiar-se dun repertori ja dominat, en paraules de José Carlos Martínez.

Daquesta manera, trobarem no només diferents autors, sinó també una mixtura de coreografies
clàssiques i contemporànies amb composicions de Schubert, Chopin i Glazunov.

In The Night, del coreògraf Jerome Robbins, fou estrenada el 1970 però suposa també una
première per la CND al Liceu. Lobra de Robbins teixeix sota un cel estrellat una romàntica història
damor a vàries bandes on tres parelles damants manifesten contrastos de personalitat
marcadíssimes, tot utilitzant els nocturns de Chopin com a punt de partida per a explorar els subtils
drames de la dansa.

El moviment final de la novena simfonia de Schubert, en canvi, ens durà a The Vertiginous Thrill of
Exactitude, també estrena per la companyia. En aquest cas, William Forsythe utilitza tot larsenal
del repertori del ballet clàssic i, entre sabatilles de punta i tutús, observarem no només la puresa
de la tècnica tradicional sinó també el marcat caràcter híbrid però alhora polifacètic de la CND que
comentàvem suara.

Martínez reconeix lesforç que suposa la convivència daquests dos models; tanmateix, lluny de
veure-ho com una manca de definició, veu en aquest esforç la possibilitat dun enriquiment
bidireccional que (cosa observable ja dels del moment de lescalfament físic en els assajos)
beneficia tant els ballarins més clàssics com els interessats en la dansa contemporània. Es tracta,



doncs, dun programa que, diu, mostra el ventall de possibilitats dels ballarins davui.

Aquest interès pel ballet clàssic, durant anys marginal en la CND, culmina en lobra que tanca el
programa i de la qual Martínez nés gran coneixedor i el propi coreògraf. El ballet Raymonda
Divertimento, amb música de Alexander Glazunov, desplega en els seus tres actes una Edat
Mitjana convencional, amb herois que van a les Croades. En la batalla, el cavaller Jean de Brienne
haurà de salvar la seva promesa Raymonda de les urpes dels sarraïns. Martínez, que fou ballarí
en la versió de Nureiev, actualitza loriginal de Marius Petipa amb una visió multidisciplinar i
holística, fidel als seus principis que, escoltant-lo, regeixen lacte de coreografiar indistintament que
dirigint la CND.

Tanmateix, és Anhelos y Tormentos la peça que centrarà linterès de la vetllada. És, com sha dit,
estrena absoluta i la que concentra la música de Granados. Dimo Kirilov ha creat una peça per a
vuit ballarins molt poètica i, en contrast a les altres del programa, amb un caràcter marcadament
contemporani, que el públic observarà ja des del vestuari acromàtic dels ballarins o laustera, per
no dir directament abstracta, escenografia.

A lhora de llegir Granados diu Kirilov: el repte era no caure en els clixés ni ser massa literal. És el
perill duna música que es prestaria pel seu caràcter a una lectura superficial dun recital dansat.
Kirilov ha centrat la seva atenció en la relació entre els sentiments i la raó, concretament en la
expressió immediata dels sentiments. Això és quelcom que podem observar des del mateix títol de
la peça: diu Kirilov els turments venen pels anhels. Loriginalitat, lanhel de llibertat, la sensibilitat, la
subjectivitat i el misteri; el coreògraf búlgar fa una lectura romàntica de la música de Granados que
també ha estat elogiada per una de les peces clau de Anhelos y Tormentos, la pianista Rosa
Torres-Pardo.
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Aquesta és lúnica peça on linstrument serà visible a lescenari, i no amagat al fossar. La intèrpret
tocarà en un escenari nu envoltada dels ballarins; és una dialèctica, segons remarca, de gran
intensitat: és un intercanvi, un enriquiment, no es toca igual que en un concert convencional. Cal
remarcar també la presència de transicions musicals electroacústiques entre les diferents peces
del programa, que en cap cas, sha explicat, trepitjaran les obres interpretades.

La meva missió és formar el públic per a que vegi coses diverses. Aquesta frase de José Carlos
Martínez defineix com cap altre lesperit del programa i la reorientació que ha donat a la Compañía
Nacional de Danza en un context tan poc favorable. En aquest sentit, es sent satisfet pel balanç fet
en els seus anys com a director creant aquesta diversitat estilística i de repertoris respecte la
identitat anterior. Ara que ja tenen aquestes bases, comenta, es buscarà en els propers anys
ampliar aquests repertoris i fomentar el treball de coreògrafs residents, així com els joves
coreògrafs de la pròpia companyia. Sens dubte una filosofia de treball que sexemplifica en
produccions com la que podrem veure al Liceu.


