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Lapersonaaficionadaa ladansaquepas
si el pròximCapd’Any aParís s’enfronta
a un dilema: acomiada el 2016 a l’Òpera
de la Bastilla a l’estil clàssic amb un Llac
dels cignes o ho fa a l’Òpera Garnier amb
un espectacle basat en coreografies del
contemporani txec Jirí Kyli
án? De fet, si no sap per qui de
cantarse, podrà veure una fun
cióel 30 iunaaltra el 31.Així, en
només dos dies i a la mateixa
ciutattéalasevadisposicióel tí
tol de ballet clàssic ambmés vi
gènciadelmón iunaseleccióde
l’obra d’un dels coreògrafs més
audaços de l’actualitat. Un au
tènticduod’asos.
Igual que París, altres ciutats

com ara Nova York, Londres,
Berlín, Viena, Milà o Roma
aposten per programar espec
taclesdedansaendatesfestives.
Des dels orígens, els seus pro
gramadors han entès que el ba
lletdegranformat,ambtotesles
possiblesvariants, ésundelses
pectaclesmésuniversals i inter
generacionals queexisteixen.

I mentrestant, a Barcelona,
cada funció de ballet es viu com
si fos l’última.
Quan es parla de l’escenari

dansaire barceloní cal diferen
ciar els espectacles de gran for
mat i el teixit local de la dansa
contemporània.Durantelsanys
més sinistres de la crisi el Mercat de les
Flors, que dirigeix Eudald Casadesús,
ha sabut mantenir a la superfície i pro
pulsar aquesta art escènica, malgrat els
pressupostos minvants i la caiguda del
consumal sectordel lleurenocturn.Han
estatespecialmentútils lesresidènciesal
seuGranerperaartistesnovells.A laciu
tat no falta iniciativa i entusiasme, mal
grat que els creadors consolidats hagin

hagut d’adaptarse a un context cada ve
gadamésprecari.
En el terreny formatiu, ITDansa (jove

companyia de l’Institut del Teatre), a
càrrec deCatherineAllard, s’ha conso
lidat comuna formació solvent. Al gener
ITDansaaterraràalLiceuambtrescore
ografies de Montse Sánchez i Ramón
Baeza,OhadNaharin ielmateixKylián.
Però si parlemde la dansa de gran for

mat és evident que Barcelona ha perdut
el pas. I això és així nonomésperquèdes
del 1988 falti elmés semblant aunacom
panyiadedansaclàssicaestable (elLiceu
va eliminar aquell any el seu cos de ball),
sinóperquèdurant lacrisi laprimeravíc
timadelesretalladesvaserelballet.Amb
els anys, la visita de companyies de re
nomhaanatescassejantcadacopmés.El
ballet del Mariinski, el de Maurice Bé

jart, el Royal Ballet, l’English National
Ballet o el Semperoper han protagonit
zat grans vetllades de dansa, tot i que ca
da vegadamés espaiades en el temps. El
Festival Grec, amb la seva aposta per les
energètiques companyies israelianes, i

les gales organitzades per pro
motors privats, ja sigui a Barce
lona o a Peralada, han cobert
parcialment lesmancances.
A més d’això, Barcelona no

disposa ni d’un equipament per
acollir amb totes les garanties
un gran ballet internacional. El
Liceu, encaixonat a la seva his
tòrica seu de la Rambla, no està
concebut per a això: els assajos
s’han de fer al mateix escenari
principal.
I tot això amb un problema

afegitpelquefaaladansaclàssi
ca.Comagènereanacrònic ide
cididament obsolet que és, el
ballet clàssic només es pot de
gustar si està servit amb un ni
vell de perfecció a què només
poden aspirar unes quantes
companyiesalmón.Per tant,no
valen les imitacions.
L’abandonament gradual de

la dansa no és només un pro
blema per al posicionament
turísticdeBarcelonaalmón(no
ens cansarem de repetir que el
turisme cal reconduirlo en
origen amb una oferta de

qualitat servidaenunllenguatge tanuni
versal com sigui possible), sinó per a la
mateixa educació cultural dels barce
lonins. No existeix cap altre art més
essencial. Ja ho afirmava la coreògrafa i
ballarina nordamericana Martha Gra
ham: “La dansa és el llenguatge ocult de
l’ànima”.

Cambra torna al Mariïnski

Nohiharescomhaver seduït artísticamentelmateix
ValeriGuérguiev, directorgeneraldelMariinski.
Sota l’impulsdeGuérguiev, el jovepianistabarceloní
IgnasiCambra tornaaactuardijousvinentalCon
certHalldel teatredeSantPetersburg,onoferiràun
recital ambcomposicionsdeSchubert iChopin.Cam
bra téprevist actuarelsdies 15 i 17alLiceuambla
SimfònicadelGranTeatredirigidaperJosepPons.
Al genercompartiràescenari amblaportuguesa
MariaJoãoPires.

‘Last dance’
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Ivan Vassíliev fent un dels seus prodigiosos salts aDonQuixot durant una gala al Liceu
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Berlín intensifica la seva aposta cultural

Mentre continuen les obres en la seva Illa dels
Museus, Berlín acaba d’adjudicar a Herzog & de
Meuron (dels arquitectes Jacques Herzog i Pierre
deMeuron) el projecte del noumuseu de l’art del
segle XX que s’aixecarà el ple centre cultural de la
capital alemanya. Herzog & deMeuron, autors de
l’edifici Fòrum a Barcelona, han dissenyat unmu
seu amb aspecte d’estació de tren o –com diuen
alguns– de graner. S’ubicarà entre la Nova Galeria
Nacional i la Filharmònica.

L’impacte del Brexit en la cultura

Un nou informe fet públic al Regne Unit alerta
sobre les conseqüències negatives del Brexit per al
sector cultural britànic. L’estudi, encarregat per la
Federació d’Indústries Creatives, alerta sobre el
fet que entre el 10% i el 40% de la mà d’obra en les
indústries creatives correspongui a treballadors
de la Unió Europea. El cas és especialment relle
vant al sector de les galeries d’art, amb gran part
del personal susceptible de veure’s afectat pel
Brexit.

L’afició barcelonina a la dansa és conscient que cada ballet
que visita la ciutat pot ser l’últim... durant molt de temps.
Mentrestant,París,Londres,MilàoNovaYorkfandeladan
saunllocdetrobadauniversalentreelpúblic local ieldefora

BLUES URBÀ

‘Viva il buonMozart’
DonGiovanni

Intèrprets:CarlosDaza (Don
Giovanni),ToniMarsol (Lepore
llo),NúriaVilà (DonnaAnna),
EugèniaMontenegro (Donna
Elvira),DavidAlegret (DonOtta
vio), SaraBlanch(Zerlina), Juan
CarlosEsteve (Masetto), Sinho
Kim(Commendatore).Orquestra
SimfònicadelVallés.Cordels
Amicsde l’ÒperadeSabadell.Dir.

Cor iDir.Mus.:DanielGilde
Tejada.Dir. esc.:PauMonterde
Llocidata:TeatreLaFaràndulade
Sabadell (26/X/2016)

JORDI MADDALENO

Aquesta temporada els Amics de
l’Òpera de Sabadell tenen moltes
coses per celebrar, amb la seva al
mamàter,MirnaLacambra,alcap
davant:35anysdelasevafundació,
trenta de la creació de l’Orquestra

Simfònica del Vallès i vint de l’Es
cola d’Òpera de Sabadell. Ho cele
brenambl’inicidetemporadaamb
elDonGiovannideMozart,undels
compositorsquemésrepresenteni
untítolqueesveuperquartavega
da en la seva història. L’aposta pel
llibertí operístic per antonomàsia
vatenirunbonresultatgràciesaun
equip vocal homogeni, compost,
comsolseraSabadell,percantants
catalans de reconegut nivell. Aris
tocràtic,defraseigelegant,emissió
rodonaitimbrecàlid,vatriomfarel
protagonisme del baríton Carlos
Daza com a Don Giovanni hedo
nista i seductor, amb una gran es
cena final que va arrodonir una in

terpretació immaculada. Al revers
buffo es va posar el públic a la but
xaca, unrobaescenesde llibrecom
vaserelLeporellodeToniMarsol,
d’impecable vocalitat i una vis cò
mica desbordant. Bravo el debut
de Don Ottavio del tenor David
Alegret, que va cantar amb bon
gustimusicalitat, ivadestacaramb
un Il mio tesoro tècnicament irre
protxable. Solvent i teatral el Ma
setto de Juan Carlos Esteve, així
com el segur Commendatore de
Sinho Kim. En l’apartat protago
nista femení va brillar amb llum
pròpialaZerlinadelasopranoSara
Blanch,undebutradiant,pled’una
vitalitat vocal irresistible. La no

blesade l’instrumentdeNúriaVilà
com a Donna Anna o el caràcter i
personalitat vocal de la Donna El
vira d’Eugènia Montenegro van
arrodonir un càsting sense fissu
res.
Menció d’honor per a la feina

desdelfossatdeDanielGildeTeja
da, que va infondre nervi i vigor a
una partitura complexa i llarga,
sense decaure en les gairebé tres
hores de l’òpera ambuna Simfòni
ca del Vallès en què la secció de
vent va lluir en gran manera. Una
producció fosca i senzilla, firmada
perPauMonterde,vabrindarl’èxit
de la funció a la feina teatral dels
cantants:doblemèritperaells.c
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