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Un dels espectacles de ma-
jor reclam de la Quinzena
de Dansa d’aquest cap de
setmana és la versió
d’Electra que presenta el
Ballet Nacional de España
al teatre auditori de Sant
Cugat amb la intervenció
de l’Orquestra Simfònica
del Vallès (OSV) en direc-
te. Serà avui i demà (21 h).
El repte d’aquesta coreo-
grafia és que la va realitzar
l’especialista en contem-
porani Antonio Ruz per a
un repartiment de dansa
espanyola. Ell va triar

Electra com a primera
obra argumental de l’èpo-
ca del director artístic An-
tonio Najarro dins de la
companyia, perquè era un
personatge femení que vi-
via moments extrems
emocionals.

Inmaculada Salomón
protagonitza aquesta tra-
gèdia grega. Admet que no
sabia com encararia el
repte de tenir el rol princi-
pal per a un coreògraf con-
temporani, però l’escolta
de Ruz (i el fet que inte-
grés moltes de les propos-
tes de l’elenc) van convèn-
cer-la: “Al final, m’hi sento
molt còmoda.” L’obra es
va forjar a la vegada. No hi
havia una partitura prèvia
ni una coreografia abans
de l’escenografia. Tot es va
anar forjant al mateix

temps, pel que va agafar
una coherència absoluta,
des del principi. Però hi ha
reptes per als ballarins.
Com haver de ballar des-
calços sobre una tarima, a
sobre amb un vernís que
els pot fer perdre l’equili-
bri, admet Najarro. Tot i
que l’argument sigui el de
la mitologia grega, els per-
sonatges i els espais evo-
quen una Espanya rural.
Per al director de l’OSV,
Manuel Coves, es nota
aquesta creació conjunta
perquè no hi ha ni un com-
pàs de la partitura sense
que tingui moviment.

Els nou municipis que
han intervingut en la sego-
na edició de la Quinzena
de Dansa programen un
joc compartit: el Tothom

Balla, demà a les 12. ■

J.B.
BARCELONA

Descalços per expressar ‘Electra’
El Ballet Nacional de
España amb l’OSV
completen la
Quinzena de Dansa

Inmaculada Salomón protagonitza ‘Electra’, avui i demà a Sant Cugat del Vallès ■ BNE
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