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Sense ànima pròpia

CompañíaNacional
deDanza/Homenatge
aGranados
Direccióartística:JoséCarlos
Martínez
Coreografies:Thevertiginous
thrill of exactitude (W.Forsy
the) /Anhelos y tormentos (Di
moKirilov) / In thenight (Jero
meRobbins) /Raymondadiver
timento (J.C.Martínez sobre
versionsdePetipa iNuréiev)
Llocidata:Liceu (5/III/2016)

JOAQUIM NOGUERO

S’esperava la Compañía Nacio
nal de Danza de José Carlos
Martínez alLiceu, de lamateixa
maneraque lacitaambl’English
National Ballet de Tamara Rojo
al principi de temporada. I, tot i
això, no s’han complert les ex
pectatives. Si prenem aquestes
dues úniques peces de dansa
programades durant la tempo
rada 2015/16 com a indicadores
delquepodemesperarperalba
llet en el nou Liceu, la despro
porció respecte a l’òpera resulta
abismal. I no sols pel que fa al

nombresinó,sobretot,pelquefa
referència a l’espectacularitat i
la capacitat de revisió del reper
tori.
Lamillorvaserlapeçaquedó

natítolgeneralalprograma:Ho
menatge a Granados. La coreo
grafia Anhelos y tormentos, del
txec Dimo Kirilov, exballarí de
la CND deDuato, és l’única que
semblavaatorgarcertacalidesai
sensibilitat a la companyia que
avui dirigeix Martínez, cosa es
tranyaquanaParísoaXangaiell
ha estrenat coreografies amb
què tindria més possibilitats de
sorprendre’ns. Anhelos y tor
mentosesvaferllargaalfinalper
algunes reiteracions i plana en
alguna transició, però la compo
nien girs i enllaços molt bonics,
donavapossibilitats expressives
a la interpretació i, amb les evo
lucions dels ballarins entorn de
la pianista, en aquesta ocasió
amb els peus lliscant sobre la si
lenciosa suavitat delsmitjons, la
peçavaagradar.
Era l’excepció, si cal jutjarho

pels freds aplaudiments de no
més una part de la platea, allar
gats per respecte als ballarins.
La vertiginosa concentració de
passos de ballet a The vertigi

nous thrill of exactitude, de Wi
lliamForsythe, va serexecutada
correctament, però sense el di
namismetensifluidquel’hauria
de caracteritzar. La versió en
puntes de les tres parelles d’In
thenightésunexercici de trans
vestiment estrany de Jerome
Robbins. I a Raymonda diverti
mento la CND va poder exhibir
el millor nivell clàssic adquirit
des de l’arribada de Martínez,
però a costa del rejoveniment
general dels intèrprets. Lamen
tablement, exhibir és aquí un
verb estrany i ranci. La CND no
s’had’exhibir.Noésunacompa
nyia que hagi de lluir tots els
ventalls que pugui dels seus ba
llarins perquè trobin feina o ens
els creguem. Ha de lluir perso
nalitat. Entusiasmarnos amb
obres heterogènies que la seva
miradaconnecti.Queperlafres
cor ni se’ns passi pel cap recor
dar el nivell tècnic. I quemostri
coratge en les revisions del re
pertori.Quecalcinpuntes, si vo
len, però sobretot que sàpiguen
treureprofit almillorballet.
Demoment,noésaixí.Peròel

bagatge de Martínez i la joven
tut de la renovada CND perme
tenesperarho i exigirli.c

Humordebarri saludable
Elrey

Creació:TeatrodelBarrio
Lloc idata:EspaiLliure
(4/III/2016)

JOANANTON BENACH

Una ficció contra la ignorància.
Així, lagentdeTeatrodelBarrio
defineixEl rey, la cinquenapro
ducció d’aquesta companyia,
querecupera,enelcapítoldeles
intencions, la funció social més
noble i digna que poden acom
plir les arts escèniques. Tota la
professió teatral hauria de co
nèixer el que deu ser, suposo, el
seu manifest fundacional
(http://teatrodelbarrio.com), o,
en tot cas, la relació dels objec
tius principals d’un col∙lectiu
que, ben segur, portarà una ale
nada d’aire saludable per al nou
teatre del segle XXI d’aquest
país.
Moltes vegades, contra la ig

noràncianohihanomés lescer
teses. De vegades només hi po
den haver indicis d’ana confa
bulació ignominiosa. Qui va
matar John F. Kennedy? S’han
formulat centenars d’hipòtesis
sobre el granmagnicidi de la se
gona meitat del segle XX. Qui
era “l’elefant blanc” que havia
de fer triomfar el cop de Tejero
del 23F? El rey s’aventura amb
una diversió desimbolta per
unes sospites raonables –i poc
divulgades– sobre el misteriós
personatge, al servei del qual es
vacelebraraquellgrotescdisba
rat casernari.
Més enllà del que és oficial i

de qui pot ser que s’immolés
com a víctima de la conxorxa
antidemocràtica, Teatro del
Barrio no ofereix una especula
ció gratuïta més al sudoku col
pista d’aquell 1981. En tot cas, i
mitjançant una teoria extraor
dinàriament sintètica, formula
una possibilitat plausible que
ajuda a contemplar críticament
l’episodi desventurat, sense

l’obligació de digerir l’enrenou
patriòtic que es va organitzar al
seuentorn.
Comésnatural,Elrey ténoms

i cognoms: és Joan Carles I. I
l’interpreta Luis Bermejo, un
molt bon actor, com ho són els
altres dos que l’acompanyen:
Alberto San Juan i Guillermo
Toledo.Quimés quimenys dels
tres ha estat connectat al cèle
bre Animalario, que tantes far
resexcel∙lentshafetcircularpel
país. Sens dubte, l’humor que el
trio incorpora constantment
per totes les escletxes possibles
que permet el guió fonamental
ment crític de la peça, té les ar
rels enelquehapracticat sovint
el grup animalarista. Teatro del
Barrio no fa, doncs, de manera
exacta,ni tansolspreferent,una
paròdia dels seus personatges.
Davantdels silencis clamorosos
que es teixien al voltant de Joan
Carles I, Luis Bermejo utilitza
un dels recursos del seu reper
tori expressiu, pròdig enganyo
tes grotesques formidables.
Com quan Jesús Hermida li
pregunta si és veritat la comis
sió que arriba alRei per cadabi
dó de petroli que comprem a
l’Aràbia Saudita; el rostre del
que viu en la inòpia que adopta
Luis Bermejo és antològic. I in
quietant la figura lenta, amena
çadora, de Franco que s’inventa
Alberto San Juan, la qual, en el
llit demort, no s’oblida de reco
manaraJoanCarlesIquepresti
una atenció especial a “la unitat
d’Espanya”. I superba lacreació
queGuillermoToledofa,“sense
agror”, però amb una petu
lància desbocada, de Felipe
González.
Valenmolt lapena les sorpre

ses constants que ofereix la in
terpretació d’El rey i, esclar, el
ball debastonsquehiha.c

.

Alberto San Juan, Luis Bermejo i Guillermo Toledo a El rey

T E A T R E

D A N S A

CRÍTIQUES

-20%

L’AQUÀRIUM /
20% de descompte a
l’entrada de L’Aquàrium de Barcelona

Submergeix-te al parc marí lúdic
i educatiu de la ciutat.

PORTÉ
PUYMORENS /
Només 25 € pel forfet de
Porté Puymorens

Gaudeix de 50 km de domini
esquiable a un preu increïble!

25€

DOUBLE AGENT /
15% de descompte a
Double Agent

Suma’t a l’estil californià amb les
peces de Double Agent.

-15%

RENT EL MUSICAL /
20% de descompte a Rent el
Musical al Teatre l’Aliança
del Poblenou

Gaudeix d’un dels musicals de major
èxit de la història de Broadway.

-20%

Fes Vang, gaudeix de la vida

Fes-te soci del Club Vanguardia i beneficia’t
d’experiències úniques i descomptes exclusius

Subscriu-t’hi
933 481 482

www.clubvanguardia.com
Consulta totes les ofertes
i condicions al web @clubvanguardia Club Vanguardia


