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Flamenc de luxe

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD 

BARCELONA

El comiat del curs liceista va anar 
a càrrec del Ballet Nacional d’Es-
panya amb un programa doble 
estrenat a Madrid el 2015 per qui 
ha dirigit la companyia durant 
vuit anys, Antonio Najarro, que 

CRÒNICA El Ballet Nacional s’acomiada del seu director al Liceu

ara abandona el BNE al finalitzar 
el seu mandat, precisament 
quan també s’acomiadava del Li-
ceu la seva directora artística, 
Christina Scheppelmann. 

Najarro firmava Alento, sobre 
música de Fernando Egozcue, in-
terpretada per la Simfònica del 
Vallès, dirigida per Manuel Coves. 
Una partitura fàcil, molt cinema-
togràfica i de tocs flamencs. La co-
reografia del director sortint és 
espectacle pur, amb moments 
màgics –Luz, Alento– i altres més 
de musical, però que van encantar 
al públic per aquesta fusió perfec-
ta de ball espanyol i de dansa con-
temporània, amb els ballarins 
vestits per Teresa Helbig. I si el 
contrast amb el que es va oferir a 
la primera part va ser gairebé ab-
solut, a les dues peces es van apre-
ciar tres elements comuns: ele-
gància, la genial il·luminació de 
Nicolás Fischel i una interpreta-
ció de gran sincronia. 

Abans es va oferir Zaguán, 
amb música de Jesús Torres, 
una mostra del compromís 
amb el flamenc més pur de la 

companyia espanyola. D’una 
estètica delicada i elegant –bo-
nics els vestuaris de Yaiza Pini-
llos i l’escenografia d’Emilio 
Valenzuela–, aquesta suite no 
estalvia en passió ni en ener-
gia, un treball que, embastat 
per l’equilibrada dramatúrgia 
de David Picazo, ofereix coreo-
grafies de Blanca del Rey, Mer-
cedes Ruiz, Marco Flores i La 
Lupi, que proposen diverses es-
cenes per a parelles –emocio-
nants Sara Arévalo i Eduardo 
Martínez- i cos de ball, inclo-
ent-hi algun solo, com aquesta 
hipnòtica Soleá del mantón de 
Blanca del Rey interpretada 
per Esther Jurado.  
 

COLOR /En conjunt es tracta d’un 
gran fris flamenc que posa color a 
diversos pals a càrrec de l’ex-
cel·lent conjunt vocal i instru-
mental amb els guitarristes Enri-
que i Jonathan Bermúdez i Diego 
Losada, els ‘cantaores’ Saray Mu-
ñoz, Gabriel de la Tomasa i Sebas-
tián Cruz, junt amb el percussio-
nista Roberto Vozmediano. H

33 Un moment de la coreografia ‘Zaguán’, pel BNE.

FERNANDO MARCOS

FESTIVAL EN ALÇA

El Grec voreja 
els 138.000 
assistents
Els espectadors van ser 20.000 

més que en l’edició del 2018

les companyies locals han ob-
tingut molt bons resultats, 
amb teatres plens i espectadors 
entusiasmats i contents. El nos-
tre objectiu és fer créixer els ar-
tistes locals», va destacar Casa-
desús. L’ampliació del nombre 
de funcions en el Teatre Grec 
–17 aquest any– ha comportat 
un augment de públic en 
aquest espai, que ha acollit 
37.577 espectadors. 

Segons Casadesús, l’incre-
ment de públic també es deu 
a la incorporació de nous es-
pais com el Palau de la Mú -
sica, el Museu Marítim i 
l’Onyric-Teatre Condal, així 
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E
l 43è Festival Grec de 
Barcelona ha sumat 
un total de 137.737 es-
pectadors, 20.000 més 

que el 2018, i ha mantingut 
una ocupació que s’acosta al 
90% en la programació de Grec 
Montjuïc. En una roda de 
premsa de balanç, el director 
del certamen, Francesc Casade-
sús, va explicar ahir que aquest 
any ha sigut «especialment exi-
tosa» la programació al Teatre 
Lliure, amb 8.457 espectadors i 
una ocupació de més del 92%. 

«M’emporto la sensació que 

com a l’augment de propostes 
dins de la programació. 

Grec Paral·leles, amb 12.597 
espectadors, també ha incre-
mentat el públic, en un apar-
tat que ha sumat propostes 
com les d’Art i Part de projec-
tes comunitaris i White 
Bouncy Castle al MNAC. 

 
TRAP I BATALLES DE GALLS / L’orga-
nització també ha percebut un 
acostament d’un públic nou al 
festival, que respon a la volun-
tat del mateix festival d’am-
pliar la base social amb què ha 
treballat els últims anys. 

Casadesús també va remar-
car la iniciativa del Grec Jove, 
que va atraure més de 1.000 per-
sones en la jornada inaugural, 
així com la incorporació de mu-
seus i altres espais patrimonials 
com el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) o la Funda-
ció Joan Miró. 

Casadesús va avançar que en 
la pròxima edició es continuarà 
treballant en el Grec Jove i es bus-
carà acostar-se a Llatinoamèrica: 
«Tenim al cap un festival de pro-
ximitat. Molt íntim, potser més 
reflexiu. Ens agradaria jugar 
amb sales petites», va apuntar. 

Així mateix, va dir que els 
agradaria abordar el trap llatí i 
les batalles de galls –combats de 
rimes de rap improvisades–, 
així com una col·laboració amb 
Torroella de Montgrí (Girona) o 
la commemoració de l’any 
Beethoven, entre d’altres. H33 Públic al Teatre Grec, en la inauguració del festival.
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