
DE LA FINOR A L’EXPLOSIÓ Sota la direcció artística de José Carlos Martínez, la Compañía Nacional de Danza ha debutat amb dues actuacions
(dissabte i diumenge) a la capital del Bages. L’espectacle presentat a Manresa va constar d’un programa molt exigent amb una primera part delicada i
elegant, a través d’obres de tall clàssic i neoclàssic, i un segon tram dedicat íntegrament als llenguatges més actuals, trencadors i de gest impactant
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Zenobita
edicions

publica l’obra
Memòries d’una
pissarra, de Roser
Parcerisas 
Colomer (Manresa,

1951), un relat que va ser premiat
l’any 2012 amb el XXIII Premi de
Novel·la Josep Saperes i Martí,
convocat per la Delegació Comarcal

del Vallès Oriental d’Òmnium 
Cultural. La novel·la explica els
canvis que ha tingut l’ensenyament
des de la dictadura fins al temps
actual a través de la perspectiva de
Montserrat Balcells, una mestra
jubilada de l’escola pública que s’ha
passat dècades amb les mans
empolsinades de guix. Es tracten
temes com ara les entrevistes amb
els pares del alumnes, el
professorat, les vacances, l’educació
de les criatures, els infants amb fel,
el fracàs escolar i la llibertat 
dels fills, tot fent una valoració
sobre com han canviat aquests
aspectes al llarg dels anys.

Un dels plats
forts de la

programació de la
Primavera de Lletres
de la Seu d’Urgell
tindrà lloc avui
(20.30 h) amb la
presentació del

Premi Josep Pla 2014 Els
ambaixadors (Destino), novel·la de
l'escriptor de la Seu d'Urgell Albert
Villaró (1964). L'acte tindrà la
participació del mateix autor i serà
presentat per Anna Figuera,
corresponsal de TV3 al territori. La

presentació es farà a la sala la
Immaculada del centre cultural Les
Monges de la capital alturgellenca.
El llibre comença el 1949. Catalunya
és independent des dels Fets
d’Octubre de 1934 i es refà de la
invasió nazi. A l’Espanya del dictador
Sanjurjo, un grup d’espies a la
reserva intenta desactivar
l’amenaça sorda que posa en perill la
supervivència de la jove República
Catalana. Però Villaró avisa: va
començar a treballar en l'obra fa vuit
anys, quan a Catalunya no existia
l'efervescència política relacionada
amb el dret a decidir ni es parlava
d'una consulta per al 2014.

L’editorial
martorellenca

Adesiara presenta
demà (19 h) la nova
edició d’El paradís
perdut, de John
Milton. En l’acte

s’homenatjarà el poeta i traductor
Josep M. Boix i Selva en el centenari
del seu naixement. El volum inclou
els canvis que va deixar anotats per
a una nova edició. La presentació es
farà al Palau Marc (rambla de Santa
Mònica, 8). 

JOHN MILTON
«EL PARADÍS PERDUT I HOMENATGE AL

POETA I TRADUCTOR JOSEP M. BOIX I SELVA»

ALBERT VILLARÓ
«ELS AMBAIXADORS»





ROSER PARCERISAS
«MEMÒRIES D’UNA PISSARRA»



Doblet de dansa al Kursaal de Manresa
La Compañía Nacional de Danza desplega, en dues funcions, un repertori titànic de coreografia clàssica i contemporània

a Compañía Nacional
de Danza (CND) ha
desplegat, durant el
cap de setmana a

Manresa, el seu repertori titànic de
coreografies d’estil clàssic i llen-
guatge actual, en dues funcions al
teatre Kursaal (dissabte i ahir –pla-
tea plena), on l’elenc de ballarins
han mostrat un espectacle exigent
de dansa amb talent i mestratge.

Sota la direcció del que fou el
ballarí estrella del Ballet de l’Òpe-
ra de París, José Carlos Martínez,
la CND actuava per primera ve-
gada a la capital del Bages gràcies
al cicle llampec Toc de Dansa del
Kursaal, que inclou només dues
propostes més, però altament si-
barites: Víctor Ullate Ballet (17 de
maig) i Ángel Corella i Ara Malikian
(19 d’octubre).

La Compañía Nacional de Dan-
za va exhibir un muntatge versà-
til, que va anar de la dansa clàssi-
ca i neoclàssica a la contemporà-
nia, fent gala de la seva mentalitat
oberta a tots els estils i arts en mo-
viment. El cos de ball, format per
una trentena de ballarins de dife-
rents nacionalitats, va demostrar
un funambulisme atractiu, entre la
seguretat, la suor, i la llibertat.

L’espectacle es va obrir amb la
minimalista Holberg Suite (en ho-
menatge pòstum a Tony Fabre), on
el gest intel·ligent i agut d’allò abs-
tracte i sense aparent fil argu-
mental intentava mantenir l’equi-

libri d’una coordinació escrupo-
losa, sota la música alliberadora
d’Edgard Grieg. Van ser uns pri-
mers vint minuts de joc amb els
clarobscurs i les ombres, en ab-
sència total d’escenografia. 

La tradició clàssica va excel·lir en
la següent peça, la Delibes Suite, un
paradís del punteig, de deu minuts
apassionants, que en la funció
d’ahir van interpretar amb severi-
tat els solistes Yae Gee Park i Ant-
hony Pina, amb música del fran-
cès Leo Delibes. Les peces com-

plexes d’aquest pas a dos han es-
tat dotades d’una lleugeresa pers-
picaç pel coreògraf Jose Carlos
Martínez, que va mantenir atent
l’auditori. Les tonalitats de blaus
nobles i l’exotisme de la ballarina
Park van tenyir l’obra d’elegància
i rectitud.

Abans del descans, la Compa-
ñía Nacional de Dansa va treure a
la llum, amb diligència física, Ray-
monda, un ballet vitalista inspirat
en una de les darreres obres de
Marius Petipa. Els ocres van pro-

tagonitzar un decorat sumptuós,
presidit per uns canelobres que
vestien la posada en escena de fi-
nor, distinció, gust, delicadesa i grà-
cia. Aquest divertimento, a través
d’un pas clàssic hongarès rialler, va
provocar l’ovació més emotiva,
fins al moment, del públic.

Transgressió final
En la represa, els espectadors van
topar amb una escena totalment
trencadora, als antípodes del ba-
llet clàssic i neoclàssic exhibit du-

rant la primera part. La Compañía
Nacional de Danza es va abocar al
moviment contemporani irrom-
pent de forma desimbolta amb l’a-
trevit Minus 16. 

Signada per l’israelià Ohad Na-
harin, i coneguda per la seva tèc-
nica gaga, Minus 16 va destil·lar
una disbauxa irreverent i grans
dosis d’eclecticisme, englobant
partitures que anaven del mambo
al tecno, passant per la música tra-
dicional d’Israel. La interpretació
va arrencar amb la improvisació
festiva i alegre del ballarí Daan Ver-
voort, a qui va prendre el relleu el
duo Aída Badía i Erez Ilan.

El muntatge va finalitzar amb la
resta del grup en escena,  apostant
per un llenguatge inèdit, dinàmic
i impactant, en un salt que profa-
nava els vells hàbits de la dansa
clàssica, traduït en una sorpresa
constant, diversió sense fre i tam-
bé participació. I és que l’esprint
adrenalític de la CND es va con-
vertir en un desafiament per als
mateixos ballarins, que, amb el cor
bategant a mil per hora, van aca-
bar trencant la barrera amb el pú-
blic convidant els assistents a su-
mar-se a una cloenda extasiant.
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Imatge capturada ahir, en els assajos, davant la prohibició de fer fotografies durant l’espectacle en directe

EUDALD REDÓ

La CND va fer gala de la seva
mentalitat oberta a tots els
estils i arts en moviment, 
amb un muntatge versàtil

La tradició del ballet clàssic va
excel·lir en la primera part,
mentre que l’esprint final va
ser desafiant i participatiu


