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El Liceu presenta dues obres del coreògraf per al NewYork City Ballet

Preljocaj i lesbruixesdeSalem

JC CARBONNE

Una escena de Spectral evidence, una de les dues coreografies que el Ballet Preljocaj porta al Liceu

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Un dels grans noms de la
dansa contemporània
arriba des d’aquesta nit
i fins al dia 11 al Liceu:

Angelin Preljocaj (Sucy-en-Brie,
1957), les obres del qual figuren en
el repertori de nombroses compa-
nyies i rep encàrrecs de la Scala, la
Staatsoper o l’Òpera de París. Jus-
tamentelBalletPreljocaj interpre-
tarà al Liceu dos encàrrecs del
NewYorkCity Ballet al gran core-
ògraf francès: La stravaganza i
Spectralevidence.Lacompanyiade
Preljocaj, amb26ballarins, té lase-
va seu des de fa 20 anys a Ais de
Provença, on des del 2006 s’allotja
al fabulós Pavelló Negre. Preljocaj
havia d’haver-se instal·lat a Toló,
però la victòria del FrontNacional
en aquella ciutat el 1995 va fer que
elballarí cancel·léselprojecte.
Sobreelseullenguatge,elcoreò-

graf, de pares iugoslaus albanesos
queesvanrefugiaraFrança, expli-
ca que va començar “amb la dansa
clàssica quan era nen, i fins a ado-
lescent va ser elmeu aliment prin-
cipal. Després vaig treballar amb
Karin Waehner, una coreògrafa
quehavia estudiat ambMaryWig-
man, fundadora de l’expressionis-
mealemanyendansa,delqualPina
Bausch és la conseqüència. Una
dansa molt expressionista, visce-
ral, ambmolta dramatúrgia i emo-
ció. I després vaig descobrir l’uni-
vers de Merce Cunningham i tota
la dansa americana,més abstracta,
freda, virtuosa. Són tres corrents
que m’han nodrit i tornen una ve-
gadaiunaaltra.Lesmevespregun-
tes venen lligades a l’època, a quin

llococupaelcosavuien la societat,
peròelsestrispodenvariar”.
Lastravaganza, assenyala,vaser

la seva primera composició per al
NewYorkCityBallet i volia “il·lus-
trar-hi la meva pròpia aventura:
comuncoreògrafquevede lavella
Europa troba uns ballarins i una
companyia del nou món. Jugar
amblaideadel’intercanviésdiver-
tit, perquè aquí la situació s’inver-
teix: elNewYorkCityBallet ésne-
oclàssic i jo soc un coreògraf més
contemporani,éselvellmónelque
aportava modernitat, contempo-
raneïtat, al nou.Almeuballethiha

ungrupde gent queballa i un altre
arriba amb un vocabulari molt di-
ferent. Un grup està molt inspirat
en la dansa de Balanchine i l’altre
en la feina de la meva companyia.
Es barregen i veus com es poden
nodrir una de l’altre. L’obra parla
de lamescla, decomla immigració
potnodrirunasocietat,aportarco-
sesnoves, diferents”.Temes, reco-
neix, demassa actualitat. AFrança
teneneleccionsi,assenyala,“elpit-
jornoestàexclòs,nodicquesucce-
eixi, però no està exclòs; espero
que els francesos prenguin consci-
ència que no fa falta expressar-se
forçosamenta travésdelprismade
lapor,aquellaporamblaquals’ins-
trumentalitzen les masses per

aconseguirestablirpoderstotalita-
ris”.
ComqueLastravaganzavatenir

moltèxitaNovaYorkigairebétots
elsanyslareposaven,deuanysmés
tardvandemanaraPreljocajunal-
treballet. “Comqueperamoltsba-
llarinsdelacompanyia lamevafei-
na ja els era familiar, vaig voler ser
més radical en l’escriptura coreo-
gràfica i, alhora, continuar inspi-
rant-me en temes lligats a la histò-
ria dels EUA”. I va crear Spectral
evidence. “Vaig descobrir la histò-
riade lesbruixesdeSalem,queem
vapertorbar.Dones jovesquevoli-
enser lliures, ferevolucionar la so-
cietat, i les acusen de bruixes. Era
increïble perquè existia la prova
espectral, qualsevol podia dir que
una noia jutjada va fer alguna cosa
al seu somni i seria condemnada.
Ésaberrant traduira l’ordenament
jurídic el somni d’un altre. Però va
existir.Elballetparlade la llibertat
del cos,de l’integrismede la religió
de l’època, un tema que també ha
tornat.Lahistòrianoparaderepe-
tir-se, el cos està sempre en resis-
tència”, afirma.
De fet, assenyala, “és molt inte-

ressant la qüestió de com el cos és
tractat en cada societat”. En la
d’avui, conclou,“elpúblicestàpre-
paratperdescobrir ladansaenfor-
mes molt diverses perquè el cos
s’haconvertit enextremament im-
portantperalesnostrescivilitzaci-
ons i societats a tots els nivells. Ara
als 60 anys encara ets jove i abans
amb 40 eres vell. El cos ha pres un
noulloc,moltaimportància,perai-
xòladansaésunartdefutur,extre-
mament contemporani. Parla
d’aquestanovapreocupacióielpú-
blicestàpreparatper trobar-la”.!

ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El projecte Barcelona Ober-
tura. Classic & Lyric, una pla-
taforma creada fa menys de
dos anys i que reuneix les tres
grans entitats de música clàs-
sica de la capital catalana, així
com a Ibercamera, tindrà la
seva pròpia estructura orga-
nitzativa i un pressupost de
60.000 euros anuals. El pres-
supost procedirà dels 20.000
euros que aportaran cadas-
cun dels tres socis principals
de l’entitat, és a dir, el Gran
Teatre del Liceu, L’Auditori i
el Palau de la Música Catala-
na.
En un acte celebrat ahir a la

seu barcelonina de l’antiga
Fàbrica Damm es va procedir
a l’acte formal de la firma del
conveni de coordinació de
Barcelona Oberta, iniciativa
que té com a objectiu posicio-

nar la música clàssica de Bar-
celona almapamundial i con-
vertir la ciutat enunadestina-
ció de turismemusical. Amés
d’establir el fons pressuposta-
ri, també es va institucionalit-
zar un comitè promotor, pre-
sidit per Barcelona Global i
format per les entitats pro-
motores i associats de l’enti-
tat. L’acord va ser rubricat pel
director del Liceu, Roger
Guasch; el de L’Auditori, Joa-
quim Garrigosa; el del Palau
de la Música, Joan Oller, i el
president de Barcelona Glo-
bal, Gonzalo Rodés.
Va ser Rodés, que també

exerceix de director de Bar-
celonaObertura, qui va desta-
car que “es tracta d’unprojec-
te cultural tangible” perquè
“Barcelona Obertura és una

plataforma social transver-
sal” que representa la Barce-
lona que vol ser un referent al
món”. Per la seva banda, el
president del projecte, Ra-
mon Agenjo, va emfatitzar el
caràcter de “gran aliança”
que hi ha al darrere.
JoanOller també es va con-

gratular de l’acord establert i
va remarcar que “sempre que
es vol canviar una imatge, i
convertir Barcelona en capi-
tal musical, cal pensar a mitjà
i llarg termini”. Tampoc no va
dubtar a afirmarque “lamúsi-
ca clàssica i les exposicions
són els dos elements que fo-
menten el turisme a les ciu-
tats”. Tant Guasch com Gar-
rigosa van insistir en punts
coincidents, com en la idea
del potencial que la Ciutat
Comtal acumula en aquest
àmbit: “Barcelona té una
oferta musical equiparable a
la d’altres ciutats europees”,

va sintetitzar el director de
L’Auditori.
En vistes dels canvis es-

tructurals, el coordinador de
Barcelona Obertura, Víctor
Medem, va presentar els
grans objectius del projecte
per a aquest any, que són do-
nar visibilitat al panorama in-
ternacional i crear una plata-
forma en xarxa que unifiqui
la venda d’entrades dels seus
membres.!

BarcelonaObertura
rubrica el seu suport
a lamúsica clàssica

Pressupostde
60.000eurosper
potenciar lamúsica
clàssicadeBarcelona
internacionalment

Unmoment de l’acte celebrat ahir
BARCELONA OBERTURA

“A les eleccions
franceses el pitjor
no està exclòs;
espero que la gent no
s’expressi amb la por”

Amb el suport de

Mitjans de comunicació

VENDA D’ENTRADES
www.tasantcugat.cat Una de les millors obres de Shakespeare dirigida per

un dels directors més reconeguts d�Europa i interpretada
per una de les grans companyies del món.#TeatreAuditori

DireccióDeclan Donnellan

Cheek by Jowl

Conte dþhivern, deWilliam Shakespeare
THEWINTERìSTALE

Diumenge, 12 de febrer, 18 h

Parlem de... TheWinter’s Tale
amb JosepM. Oroval i SamAbrams

Dissabte, 11 de febrer, 19 h
Al Cafè Auditori. Entrada lliure

Gira en col·laboració amb el Centro
Cultural Internacional Oscar Niemeyer
de Avilés, el Teatro Arriaga de Bilbao

i el Teatro Romea de Múrcia.
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