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Iuri Grigorovitx
porta ‘El llac
dels cignes’ i ‘El
corsari’ al BTM

c

«SÓC FIDEL AL
MÈTODE DEL BOLXOI»,
DIU EL COREÒGRAF

R. P.
BARCELONA

DANSA I ESTRENA

Iuri Grigorovitx, l’home
que durant 30 anys va

portar les regnes del Ballet Bol-
xoi, dirigirà a partir d’aquesta nit
i durant tres dies els 80 ballarins
del Grigorovitx Ballet Krasnodar
al Barcelona Teatre Musical
(BTM). Per al seu debut a Barcelo-
na, el coreògraf rus ha elegit un
programa que inclou fragments
d’El llac dels cignes i d’El corsari.

Des que el 1994 va abandonar
el Bolxoi a causa, com bé va
apuntar el promotor de la com-
panyia, Boris Tailin, d’«un elevat
nivell d’intervencionisme polític»,
Grigorovitx ha centrat els seus es-
forços en la creació a Krasnodar
d’un complex cultural que in-
clou, a més de la companyia de
dansa, una orquestra, així com
una company ia de mús ica
simfònica i una de teatre.

El coreògraf, nom imprescindi-
ble per poder entendre l’evolució
de la dansa clàssica dels últims
50 anys, no va voler valorar de
quina manera l’havien condicio-
nat com a creador els canvis
polítics que ha experimentat el
seu país en les últimes dues dèca-
des: «Jo sempre treballo igual,
sóc fidel al meu mètode, que és
el mateix que quan treballava al
Bolxoi».

En el marc dels actes de com-
memoració de l’obra de Miguel
de Cevantes, la companyia va es-
trenar la setmana passada amb
èxit la seva versió de Don Quixot al
teatre Kursaal de Sant Sebastià,
obra que portaran el pròxim dia
27 a Cannes. «Estic molt agraït de
l’acollida en la seva estrena. Per
a mi era un repte presentar
aquesta obra al país del Quixot».
La complexitat del muntatge,
que implica molts canvis d’esce-
nari i d’il.luminació, ha impossi-
bilitat portar-lo al BTM, que no es
podia condicionar per només tres
dies.

Per aquest motiu el director va
preferir elegir El llac dels cignes,
«la targeta de visita de la dansa
russa», i El corsari. Del primer, del
qual el coreògraf va fer una cèle-
bre revisió el 1969, ha elegit el
tercer acte i del segon, la suite. En
aquest sentit va defensar la neces-
sitat que en el món de la dansa
clàssica hi hagi sempre un equili-
bri entre canvi i tradició: «La
força de qualsevol tradició està
en el desenvolupament», va asse-
gurar el creador, que, als 78 anys,
diu que està «obert a totes les
tendències modernes».

Grigorovitx es va mostrar con-
tent de poder debutar a Barcelo-
na i va afirmar que espera treu-
re’s l’espina d’estrenar al Liceu,
lloc on havia de dirigir el Bolxoi
abans de l’incendi.<

Robert A. Moog, l’inventor del
sintetitzador, mor als 71 anys

MÚSICA I PERSONATGE
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Robert A. Moog va morir
diumenge a la nit als 71

anys. El pare del sintetitzador que va
revolucionar la música pop i que va
ser utilitzat pels Beatles, Herbie Han-
cock, Steve Wonder i Chick Corea,
va morir en una residència de Caro-
lina del Nord, on estava ingressat
des de feia quatre mesos després que
li diagnostiquessin un tumor cere-
bral cancerigen.

Moog, un visionari enginyer de
Nova York, va crear el primer sinte-
titzador el 1963, inspirant-se en el
theremin, singular instrument inven-
tat per un científic rus. S’interpreta
aproximant i allunyant els dits de
les seves dues antenes. No obstant,
l’edat d’or del moog –així va batejar
el seu sintetitzador analògic– va arri-

bar cinc anys després quan Walter
Carlos va editar Switched on Bach,
una relectura electrònica del gran
compositor de la música barroca,
que només als Estats Units va vendre
més d’un milió de còpies.

Dos anys després, Walter va idear
per a Stanley Kubrick, amb un nou
sintetitzador moog, la banda sonora
de la pel.lícula La naranja mecánica,
aquest cop en honor a Beethoven.

q «HO VAIG FER PER DIVERSIÓ»
«Quan vaig inventar el moog no era
conscient de la seva importància. El
vaig crear per diversió. Jo era un
enginyer convencional condemnat
a ser un més a IBM o General Mo-
tors», va explicar fa dos anys Robert
A. Moog en una entrevista a aquest
diari. Llavors se li va acudir fabricar
theremines: «Vaig començar a ven-
dre’n tants que vaig haver d’agafar

sis mesos d’excedència de la meva
tesi doctoral sobre l’atenuació ul-
trasònica amb clorat de sodi».

El primer mini-moog va ocasionar
la metamorfosi de la música pop:
del rock progressiu a la futura músi-
ca disco el van adoptar sense titube-
jos. Ara després de vint anys de capa
caiguda, el sintetitzador analògic ha

estat recuperat per Beck, High Lla-
mas, Stereolab, Air i una multitud
de fans de l’electrònica vintage.

Moog, que va assistir al Sónar de
l’any passat, també és el protagonis-
ta d’una pel.lícula de Hans Fjelles-
tad, que el qualifica de geni: «És el
pare d’un instrument clau en la
història de la música».<

33Moog, amb un dels seus sintetitzadors, l’any passat, al CCCB.
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El miracle de Paco Morán
L’actor torna
divendres al Teatre
Comtal un mes
després del seu
accident

Reportatge

33 Paco Morán (esquerra) i Joan Pera, ahir a Barcelona, durant la presentació del retorn del muntatge.

GUILLERMO MOLINER
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Paco Morán va explicar
ahir l’única història de la

qual hauria preferit no ser protago-
nista: l’accident de trànsit que va pa-
tir el 21 de juliol i que l’ha deixat un
mes allunyat del seu hàbitat natu-
ral, l’escenari. I ho va fer, com sem-
pre, amb el seu indestructible sentit
de l’humor i amb el seu inseparable
Joan Pera al costat.

En les seves boques la veritat és
que tot semblava un fragment més
de La extraña pareja, amb Morán en
el paper de mascle desvergonyit i Pe-
ra en el de maruja patidora: «Patei-
xen igual, els haurem de rebatejar
com els actors siamesos», va dir el
director de Focus, Daniel Martínez,
durant la roda de premsa del retorn
a la cartellera de Matar al presidente.

Residents al Maresme, Morán i Pe-
ra tornaven a casa en els seus cotxes
després de l’enèsima funció al Tea-
tre Comtal. El Joan, que anava da-
vant, el va avisar que, per obres a
l’autopista, l’havien desviat per Ba-
dalona i li va aconsellar que agafés
una ruta alternativa. A l’altura de
Tiana, Paco Morán es va trobar amb
un accident i, a l’intentar esquivar el
cotxe sinistrat, va picar contra un
mur, va fer tres voltes de campana i
es va quedar balancejant justament
a la mitjana. «No és un acudit però
estava assegut de cap per avall i,
de sobte, vaig veure un llum... que
m’enfocava els collons. I el primer
que vaig pensar va ser on tenia els
cupons de l’ONCE».

Després de comprovar que porta-

va la sort a la butxaca, va trucar a Pe-
ra, que se’n va anar disparat cap a
l’Hospital de Can Ruti, pensant que
se l’hi emportarien tot seguit. «Vaig
entrar darrere d’una ambulància
convençut que hi anava en Paco.
Però la recepcionista em va dir que
allà no hi era i ¡vinga riure!, con-
vençuda que era una broma de
l’Objetivo indiscreto. I a l’arribar la
segona ambulància, els portallite-
res també s’ho van prendre com
una broma». Al veure que no arriba-
va, va tornar a la carretera i es va tro-
bar amb la trompada: «¡Quina nata

s’havia fotut!»
Finalment, els van traslladar a

l’Hospital Germans Trias i Pujol:
«Em van dir que el posarien a l’UCI,
a l’UVI... a l’UNI. Tan malament com
em trobava jo ¡i se l’emportaven a
ell!», es queixa Pera, que l’ha anat a
visitar cada dia.

«El que em va saber més greu va
ser que m’haguessin de tallar la ca-
misa que portava, que m’encanta-
va», va assegurar Morán, que va sor-
tir del contratemps miraculosament
amb una bretxa al front, un parell
de costelles trencades i els metacar-
pians del dit petit i l’anul.lar de la
mà esquerra trencats, on li han po-
sat un parell de cargols. «Ara està bé
però va collat», va apuntar Pera, que
es va mostrar convençut que ara els
queden moltes funcions al davant
perquè «amb aquesta mà segur que

no podrà matar el president».
Als seus 73 anys, Morán va dir

que feia temps que no tenia vacan-
ces. «El que ha de fer un per acon-
tentar els seus companys». Diven-
dres hi haurà una funció especial
de Matar al presidente que acabarà en
festa sonada en agraïment a la mul-
titud d’admiradors que s’han inte-
ressat per l’artista: «Tornar a actuar
és la millor manera d’agrair que tots
s’hagin portat tan bé amb mi».

A fi que es vagi posant a to, els
responsables de Focus li han planifi-
cat una pretemporada amb partits
de divendres a diumenge les dues
setmanes vinents perquè l’actor esti-
gui en plena forma per a l’arrencada
de la nova temporada d’aquesta
obra dirigida per Àngel Alonso que,
des que es va estrenar al desembre,
ja han vist 115.000 espectadors.<
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