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Tarragona
Antonio García Jiménez,
87 a. El funeral será hoy, a
las 9.30 h, en la iglesia de
Sant Joan.
Antonio de la Rosa Jorge,
82 a.Laceremoniaseráhoy,
alas08.45 h,enelTanatorio.
Valls
Jordi Josep Plana Rodon,
67 a. El funeral será hoy, a
las 10.00 h, en la iglesia de

Sant Joan.
La Riba
Ramon Guillamat Ferré,
85 a. El funeral será hoy, a
las 12.00 h, en la iglesia de
la localidad.
Sta. Coloma de Queralt
Pilar Blanch Bantura, 87 a.
El funeral será hoy, a las
12.00 h, en la iglesia de la
localidad.
Carme Peix Bernatalla-

da, 92 a. El funeral será
hoy, a las 16 h, en la iglesia
de Albió.
Sarral
Maria Ferré i Parés, 89 a.
El funeral será hoy, a las
16.00 h, en la iglesia de la
localidad.
Cambrils
José Almenara Sanz, 92 a.
La ceremonia será hoy, a las
12.30 h, en el Tanatorio.

Aquests dies hem pogut gau-
dir al Liceu de Barcelona del Ba-
llet Nacional de Polònia amb un
programa dedicat exclusivament
a Bach, amb quatre peces llar-
gues de coreògrafs ben diferents.

La tècnica d’aquesta compa-
nyia és essencialment clàssica
–la clàssica de puntes, per en-
t e n d r e ’ n s – ,
però amb una
visió més con-
temporània i
amb coreò-
grafs convidats
que hi aporten
nous aires. Ex-
cel·lents balla-
rins, especial-
ment els ho-
mes, d’una tècnica espectacular
que van poder lluir, per sort, en
exclusiva en una de les peces,
The green: set ballarins damunt
d’una catifa verda que vol ser
gespa. La magnitud de la Passió
de Bach enfront de la petitesa
de l’home.

Si parlàvem que Bach va co-
mençar a interessar als coreògrafs
del segle XX, hem de dir que un
dels qui va revolucionar la dan-

sa clàssica, qui la va deslliurar
de la retòrica argumental i qui
primer va coreografiar una peça
de Bach va ser el rus George Ba-
lanchine (1904- 1983), fundador
del New York City Ballet.

«Concerto barocco –diu el ma-
teix Ballanchine– no té cap al-
tre tema més enllà de la partitu-
ra sobre la qual es balla i els ba-
llarins concrets que l’executen».
Es tracta del concert per a dos
violins en re menor. Els balla-
rins, desproveïts d’artifici, ens
mostren pura dansa. Vuit balla-
rines amb una malla blanca, lli-
sa, amb una mica de faldilla i les
sabatilles de puntes, acompanya-
des en segons quins moments
d’un ballarí que fa bàsicament
el paper de ‘suport’. Música i mo-
viment s’entrellacen en una ma-

teixa cosa, com
si el cossos fos-
sin les notes.
El Concerto ba-
rocco es va es-
trenar a Nova
York l’any 1941.

In ligh and
shadow, del co-
reògraf po-
lonès Krzysz-

tof Pastor, director també de la
companyia, és la peça que tanca
aquest espectacle, seguint la mú-
sica de la suit per a orquestra núm.
3 precedida de l’ària de les Varia-
cions de Goldberg. Jocs de llums
i ombres, Pastor s’inspira en al-
guns pintors barrocs com Veer-
mer o La Tour.

El Ballet Nacional de Polònia
ha deixat un bon regust al seu
pas pel Liceu.

Defunciones >>>

S egurament Bach no va ima-
ginar mai el poder de la se-
va música i que dos segles

més tard d’haver-la compost els
coreògrafs del segle XX crea-
rien peces impressionants i mag-

nífiques. Curiosament, els co-
reògrafs contemporanis s’hi han
sentit més atrets que no pas els
del segle XVIII i XIX, més ave-
sats als grans ballets de tema
narratiu.

Bach és ideal per expressar
l’abstracció de la dansa i la pu-
resa dels cossos en moviment,
que s’adiu més als temps que co-
rren que no al segle que li va to-
car viure.

Bach dances

Aquests dies hem pogut gaudir al Liceu de Barcelona del Ballet Nacional de Polònia amb
un programa dedicat a Bach, amb quatre peces llargues de coreògrafs ben diferents.

PATI DE BUTAQUES| ISABEL OLESTI

❞Els ballarins,
especialment els
homes, mostren una
tècnica espectacular
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