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● Des de principi del se-
gle XX, un cop afeblida la
competència del Teatre
Principal, el Gran Teatre
del Liceu va ser capdavan-
ter a l’hora de programar
dansa. Només cal dir que
els Ballets Russos de
Diaghilev, amb Nijinski
en persona, van debutar-hi
el 1917, i van visitar sovint
Barcelona fins a la mort de
Diaghilev els anys 30.
També hi van ballar figu-
res estel·lars com ara Anna
Pavlova, que hi va debutar
el gener del 1930 amb la
famosa interpretació de La
mort del cigne. Les millors
companyies d’arreu del
món van ser-hi convida-
des, així com els millors
ballarins, Nureiev, Béjart,
etc. Els anys 70, en plena
efervescència de la dansa
moderna, Catalunya va
viure un període d’expan-
sió i renovació coreogràfi-
ca. En aquest context
d’ebullició apareix Anna
Maleras, que, fundant el
Grup d’Estudi Anna Ma-
leras el 1972, es va conver-
tir en un punt de referència
en el panorama creatiu. Va
ser mestra de ballarins
com ara Cesc Gelabert,
Montse Colomé, Avelina
Argüelles i Ramon Oller.

–Com la recorda,
aquella època gloriosa
per a la dansa al Liceu?

–«Era increïble. M’ha-
via barallat molt amb Joan
A. Pàmies, però haig de re-
conèixer que va fer molt
per a la dansa. Programava
la Temporada de Dansa de
Primavera i hi convidava
les primeres companyies,
el Ballet Nacional de Cu-
ba, d’Alicia Alonso; el
London Festival Ballet,
The Paul Taylor Dance
dels EUA... les propostes
molt avançades eren xiula-
des, però ell hi insistia. Re-
cordo el Ballet de Marsella
amb la coreografia Hi-
roshima, amb una música
increïble de sorolls i ben
contemporània, que va ser
xiulada mentre d’altres
cridaven ‘bravo, bravo!’.
Cal dir que quan va venir
el Ballet du XX Siècle del
Béjart per primer cop,
[1973] va ser apoteòsic...»

–Sembla que el Liceu
cada vegada retalla més
els espectacles de dansa.
En la temporada actual
n’hi ha quatre, i en la
propera, tres. Com veu

aquesta evolució d’unes
dècades ençà?

–«Ara, res. Amb els di-
ners tenen l’excusa perfec-
ta per anar retallant, però
esperem que les coses can-
viaran. Sóc molt amiga de
Joan Francesc Marco.
Vaig estar amb ell quan
van crear el Consell de la
Dansa a Madrid, fa més de
deu anys. És un dels pocs
polítics que quan vas a
veure un espectacle de
dansa –i no cal que sigui
l’estrena– és fàcil trobar-
te’l. Quan va entrar el PP
al govern va marxar de
Madrid, i jo, poc després.
Gràcies a Marco va néixer
l’IT Dansa i la Tecla Sala
de l’Hospitalet. Sempre
que he tingut algun proble-
ma m’ha ajudat. Per tant,
per a mi, més que un polí-
tic, és un amic. Quan el
van nomenar director del
Liceu em va cridar, i no
vaig dubtar a dir-li que sí.»

–Quines línies li agra-
daria desenvolupar?

–«M’agradaria progra-
mar una temporada de
dansa independent com la
que hi havia els anys 70.
Davant la cantarella que
no hi ha públic, Marco
creu que sí: només cal veu-
re que al Mercat de les
Flors han arribat a exhau-
rir les localitats en més
d’una ocasió. Sóc abonada
del Liceu des de fa molts
anys, i conec el públic que

hi ha. El Liceu vol La Tra-
viata, Il trovatore, i jo,
també, perquè en l’estrena
de l’altre dia [La cabeza
del Bautista] m’adormia.
He vist estrenes que estan
molt bé, escenografies
contemporànies fantàsti-
ques, però si em fan un Il
Trovatore o un Elisir
d’amore sóc molt feliç.
Barcelona ha quedat amb
l’etiqueta de contemporà-
nia, però no hem de rebut-
jar un clàssic ben fet. Els
abonats del Liceu deixen
d’anar-hi si els poses una
companyia massa contem-
porània. El dia del debut
de la companyia de la Pina
Bausch, el setembre pas-
sat, la van xiular! És com
si xiulessin la Tebaldi o la
Callas! Crec, doncs, que
s’ha de seguir dins la tem-
porada d’òpera amb dues o
tres companyies clàssi-
ques en l’abonament
d’òpera, i de tant en tant es
pot proposar alguna cosa
una miqueta més moder-
na, com ara el darrer es-
pectacle de Jirí Kylián.
Hem d’educar el públic
del Liceu: no li podem do-
nar Giselle tota la vida!
S’ha d’anar introduint a
propostes més contempo-
rànies. Els meus objectius
són poder fer dansa amb
música en directe i, el més
important, establir una
temporada de dansa inde-
pendent. Començar amb

poques companyies, però
espectaculars; penso en
Akram Khan, Sidi Larbi,
Tuila Harp... La idea és
que el nou teatre de la
SGAE, l’antic Scenic, al
Paral·lel, pugui acollir
aquesta temporada si les
negociacions entre el Li-
ceu i la SGAE es clouen
satisfactòriament. D’una
banda, es podria omplir el
teatre, i de l’altra, els preus
serien més assequibles. Al
Liceu, amb els preus nor-
mals, els estudiants de
dansa no hi arriben, cosa
que no passa al Mercat,
perquè tenen un carnet i fa-
cilitats. Ara bé, et pregun-
tes: ‘Com s’omplia el Li-
ceu els anys 70?’ El direc-
tor artístic del Liceu, Joan
Matabosch, em va explicar
que l’abonament era con-
junt. Miraríem de seguir
una estratègia similar.»

–També s’ha dit que
l’esclat de tantes com-
panyies contemporànies
a Catalunya els anys 80
va fer mal, perquè mol-
tes no garantien prou
qualitat i els espectadors
se’n van cansar...

–«La gent va trobar un
camí fàcil. Va dir: ‘No pas-
saré hores a la barra, i tinc
moltes idees.’ Tothom es
va sentir creador. N’hi va
haver que molt bé i d’al-
tres que no tant. S’han fet
moltes coses que no tenien
prou qualitat. Crec que la

dansa experimental s’ha
d’anunciar molt bé. Quan
hi havia l’Espai era perfec-
te, perquè era una platafor-
ma per a la gent que co-
mençava. Abans del Mer-
cat hauria d’haver-hi una
plataforma semblant. Hi
vas preparat per a qualse-
vol cosa. El problema és
que molta gent poc infor-
mada surt d’aquests espec-
tacles dient: ‘Mai més!’
Estic convençuda, però,
que hi ha un públic popular
per a la dansa contemporà-
nia, només cal veure l’èxit
que va assolir la Carmen
de Ramon Oller. Veus un
públic de tota mena, des de
gent gran fins a joves, i ens
interessen per ampliar el
públic.»

–Qui més li agradaria
portar al Liceu?

–«Mark Morris, que a
Nova York fa furor, i que
podria lligar amb els abo-
nats del Liceu. Va venir de
molt jovenet al Grec i no
ha tornat més. D’altra ban-
da, he estat fa poc dues ve-
gades a Cuba, la primera
amb el Ramon Oller, que
va regalar a la companyia
de l’Alicia Alonso una co-
reografia basada en poe-
mes de Rosalía de Castro
preciosa. Quan es van as-
sabentar que entrava d’as-
sessora artística al Liceu,
els responsables de la
companyia ràpidament em
van passar un dossier. No

hem d’oblidar que l’Alicia
té la medalla del Liceu i
que hi va participar en
moltes temporades. Ara el
dossier el té el Matabosch,
i no sé què en farà. En tot
cas, la condició, si vénen,
és que ballin, entre altres
obres de repertori, la co-
reografia d’Oller.»

–Vostè també va inte-
grar el cos de ball del Li-
ceu els anys 70. Seria
possible tenir avui dia
un cos de ball?

–«En aquells moments,
si no eres una nena de fa-
mília, cosa que jo no era,
era difícil. Primer, cobrà-
vem molt poc, i només els
tres mesos que ballàvem.
Vaig fer la carrera a l’Insti-
tut del Teatre, i Joan Ma-
grinyà portava al seu estu-
di la gent que veia que po-
dia funcionar. D’aquí pas-
sàvem al Liceu. Però a casa
meva no tenien diners. El
meu pare era un enginyer
industrial i químic, però
després de la guerra va
quedar sense res. M’he ha-
gut d’espavilar des de ben
joveneta. El mestre Magri-
nyà em va ajudar, però no
podia estar fixa al Liceu,
perquè havia de donar
classes i guanyar-me la vi-
da. Com a experiència va
estar molt bé. Encara re-
cordo travessar l’escenari
damunt de les puntes amb
un pendent increïble!»

–Però pràcticament
cada teatre europeu té la
seva companyia...

–«Aquí ja hi ha una per-
sona al darrere d’aquest
projecte, no diré qui. La
meva prioritat és la tempo-
rada de dansa, perquè una
companyia s’ha de fer bé, i
per això es necessiten
molts diners.»

–Com les veu, les no-
ves generacions de ba-
llarins i ballarines?

–«Som un país d’artis-
tes. Ho portem a la sang.
Poden dir el que vulguin
de l’ensenyament a l’Insti-
tut, que tenim un bon plan-
ter. El Ramon Oller ha or-
ganitzat ara els Tallers del
Mediterrani per donar
oportunitats als joves ba-
llarins de trepitjar l’esce-
nari. A l’IT dansa, la Ca-
therine Allard està al dia
de les diferents audicions
que es fan a Europa i va en-
viant-hi els ballarins de la
companyia. Crec, però,
que l’IT hauria de ballar
més per tot el territori.»

La nova consellera artística del Liceu, encarregada de donar una empenta a la dansa, vol mantenir les companyies més clàssiques dins la
temporada lírica i crear-ne una d’independent i més contemporània al teatre que el Liceu negocia amb la SGAE, l’antic Scenic
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Anna Maleras, fa uns dies al seu estudi del carrer Tavern 25 de Barcelona. / QUIM PUIG


