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«Fidel continua
aconsellant
a tothom»

Alicia Alonso Directora del Ballet
Nacional de Cuba. Estrena El lago de los cisnes al
Tívoli, dimecres. I adverteix que qui vegi la seva versió
de l’original de Petipa i Ivanov la recordarà sempre.

L’entrevista Set x set

JOSEP MARIA
FONALLERAS

El quadern
groc
Hi ha moments, en la vida de
cadascú, que, sense voler-ho,
es converteixen en epifanies.
És a dir, en la manifestació
evident d’alguna cosa que
transcendeix. En el meu cas,
per exemple, els puc citar una
conferència de José María
Valverde a la universitat, fa
molts anys. Ens parlava, em
sembla recordar, d’un poema
de Ferrater i ens venia a dir
que, mentre el món s’omplia
de brogit, nosaltres (i ell) ar-
ribàvem a certa deliqüescent
felicitat gràcies a aquells ver-
sos. Tota la resta del món es
debatia en un soroll espès,
continu, i Valverde ens en
mantenia al marge en una
aula que ara ja no existeix.

Fa uns dies, a Girona, vaig
viure una altra d’aquestes epi-
fanies. Ja sé que estrafaig el
sentit originari de la paraula,
però el que vull dir és que al-
gun tipus de fet singular, per-
durable, se’ns va mostrar en
la presentació del Dietari de
1973 de Josep Maria Caste-
llet. L’acompanyaven Xavier
Folch i Modest Prats, el ca-
pellà savi del Mercadal que no
es prodiga gens en aquests ti-
pus d’actes. L’excusa era par-
lar del quadern groc que Cas-
tellet acaba de rescatar dels
seus calaixos, i van acabar di-
vagant, és clar, sobre Josep
Pla i sobre el maleït Premi
d’Honor i sobre la miopia ga-
lopant d’uns quants (molts)
que no van saber o no van vo-
ler veure l’aportació majes-
tuosa del de Palafrugell al
país. Castellet escriu el dietari
per saber encara més de Pla,
per endevinar-ne les inten-
cions i la tècnica, per submer-
gir-se en la seva prosa. N’ex-
treu, de l’experiència, aquest
dietari personal de lectures,
emocions nocturnes, viatges i
saviesa. Van dir moltes més
coses, una nit d’abril. Triga-
rem temps a gaudir d’una epi-
fania similar. H

NÚRIA
NAVARRO

MIGUEL LORENZO
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Llegenda viva

Alicia Ernestina de la Cari-
dad del Cobre Martínez
del Hoyo (l’Havana, 1920),
filla d’un militar veterinari,
es va fer professional a
l’American Ballet Theatre.
L’any 1948 va fundar a la
capital cubana el Ballet
Alicia Alonso i, després de
l’adveniment de la revolu-
ció, va rebre el suport ofi-
cial. La companyia es va
convertir en el Ballet Na-
cional de Cuba. Una infec-
ció de coll per estrepto-
cocs daurats li va produir
un despreniment de retina
que, al persistir en la dan-
sa, la va sumir en la ce-
guesa.
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Baixa la
mortalitat a la
carretera

33 SOCIETAT 21

Retencions de fins a 12 km i platges plenes
a Catalunya el primer dia del pont
Milers de conductors van passar ahir el matí a les carreteres. L’AP-7 va
registrar els pitjors col.lapses. Les platges també van oferir una imatge
de ple estiu (foto). 33 SOCIETAT i BCN 20 i 29

El Govern insta a
declarar patrimoni
1.500 persones
Els contribuents poden
presentar la declaració de
la renda des d’avui fins al
30 de juny .
33 ECONOMIA 41

«No permetré que
Àustria sigui
ostatge d’un home»

Així ho va dir el canceller
Alfred Gusenbauer. El
Govern multarà els
mitjans que publiquin
imatges de les víctimes
del carceller austríac.
33 SOCIETAT 22

–Fidel Castro ha dit adéu, i vostè
continua.
–¡Fidel no ha dit adéu!

–En xandall.
–Continua escrivint articles i acon-
sellant a tothom.

–Diguem-ne que ell s’ha cansat de
l’escenari.
–Per desgràcia jo tampoc hi puc ba-
llar. Encara que ballo i ballo amb la
ment, i em quedo molt cansada per-
què els músculs reaccionen al pensa-
ment. A més, tinc una tremenda cu-
riositat per tot.

–¿Quin tipus de curiositat?
–Em fascina el que es descobreix a
l’espai, però també les troballes ar-
queològiques. M’encanta poder mi-
rar cap amunt i cap avall. Estar al
mig és una cosa meravellosa, ¿oi?

–Una curiosa percepció del món.
–Jo el món el veig rodó, m’hija. Do-
nem voltes i voltes, i xoquem sem-
pre amb la mateixa pedra, com bal-
dufes boges. Capacitats com estem
per descobrir coses meravelloses, no
sabem com no matar-nos els uns als
altres. La guerra em colpeja molt du-
rament.

–Poc pot fer el ballet per millorar
les coses...
–¡L’art no ha tingut mai més sentit!
¡Quina bellesa sortir del teatre flo-
tant, enfortit, amb la ment descansa-
da! La dansa expressa la vida en si.

–L’expressa amb malles, tutús, sa-
batilles de ras.
–Jo no resisteixo aquests ballets que
l’únic que fan és canviar-se de ves-
tit... Des que el ballarí entra en esce-
na ha de fer sentir al públic. S’ha
d’entregar.

–No sempre es deu poder.
–Sempre. En escena t’oblides de tu.
Ets feliç. Tot i que després de la fun-
ció no em vaig sentir mai satisfeta. A
mi no em cal llegir les crítiques, per-
què la pitjor és la meva.

–Per si de cas, vostè es va casar
amb un crític de dansa.
–Sí i sempre em va fer bones críti-
ques, ha, ha. Si no hagués sigut així,
ja no hi hauria matrimoni, ha, ha.
De les coses dolentes ja se n’encarre-
guen uns altres.

–¿Se n’han encarregat molt?
–Una vegada em van posar agulles a
dins de les sabatilles de punta. ¡Sem-
bla mentida com pot reaccionar l’és-
ser humà ferit! No sap que la maldat
es reflecteix en la manera de ballar.

–¿Ho diu en sentit figurat?
–Ho dic en sentit literal. De vegades
veus algú ballar molt bé però dius:
«Li falta alguna cosa». Hi ha alguna
cosa dins de l’artista que no deixa
que el seu art sigui complet.

–Les prime ballerine assolute tenen
fama d’esquerpes.
–¿Jo en tinc?

–Diuen que, quan s’enfada, tremola
l’illa.
–Quan tens una companyia durant
60 anys, la disciplina és una qüestió
principal. Però només demano la
disciplina que he tingut amb mi.

–¡És que ha arribat a dormir amb
les sabatilles de punta!
–A mi em va donar bon resultat
això, m’hija.

–Ha dipositat una cosa a la Caja de
las Letras. ¿Són sabatilles?
–Esperi’s 20 anys i ho sabrà. Jo
també m’esperaré.

–Bé... Només en té 88.
–¡Tingui la seguretat que viuré
aquests 20! Encara que jo ja estic en
un lloc meravellós.

–¿Quin lloc és aquest?
–La meva dansa quedarà a la ment
de la gent. Tots els artistes ho ambi-
cionem, això. És l’autèntic marcador
del valor del nostre art. Després hi
ha els alumnes.

–Llàstima que no en pugui veure les
evolucions.
–¡I tant que les veig! El soroll dels
passos m’ajuda. Però, a més a més,
l’ésser humà projecta una cosa que
està a dins seu i que jo puc captar.
Quan dic «no ho sento», sempre tinc
raó.

–¿M’explica una mica més què és
aquesta cosa?
–Vostè no és cega. No ho pot enten-
dre. És una força. ¿Alguna vegada li
ha passat que sent algú darrere seu
i és allà?

–Sí, senyora.
–Doncs és això.

–¿Capta el que li ve a Cuba?
–¿Què vol dir?

–Parlo del futur, senyora Alicia.
–El que jo voldria és que ens deixes-
sin tranquils i sols, que ens tragues-
sin l’embargament d’una vegada.
Però, bé, encara som vius i tenim
una de les escoles de ballet clàssic
més grans del món.

–Al tròpic el repertori clàssic deu
fer venir una calor...
–¿Calor. diu? Tot el cos expressa ale-
gria, tristesa, amor, por, ràbia. Enca-
ra que jo també li puc ballar son i
salsa, ¿eh?

–És sobrenatural, vostè.
–Jo em veig molt natural, compa-
nya, molt natural. H


