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Habemus companyia
nacional de ballet?

És innegable l’esforç de superació
que ha fet el Ballet de Catalunya
(CNB) d’ençà que l’octubre passat
es va presentar per primera vegada
–amb no poques deficiències– dins
de la temporadaBBVAdeDansade
Terrassa.Lasevaposadadellargno
va passar de suficient si del que es
tractava era d’avaluar una compa
nyiaqueaspiraaser“nacional”(per
molt que des deMadrid se li impe
deixi d’incorporar el terme fora de
les sigles).
Sembla, però, que la companyia

que dirigeixen Elías García i Leo
Sorribes, amb la desinteressada i
molt necessària col∙laboració del
Centre Cultural Terrassa –que els
endeixa lesdependènciesperassa
jar i fins i tot els ha habilitat vesti

dors–, ha tingut temps demeditar i
treballar a fons durant aquests me
sos, especialment en la seva actitud
artística, que ha de correspondre a
unconjuntprofessional, permoltes
i greus mancances econòmiques
quepateixi.
I a fe que les tenen: no hi ha Go

vernniajutseconòmics, i lasituació
sociopolítica no és propícia per
aconseguir patrocinis i reformar la
nauqueaTerrassahad’allotjar tant
lacompanyiacomlasevaacadèmia.
Costa d’imaginar com sobreviuen
aquests 21 ballarins, amb l’organit
zació treballantgratisetamore.Tot
i així, quan es tracta d’una compa
nyia de repertori clàssic i neoclàs
sic, la categoria amateur no hi és. I
aquí hi ha la contradicció: sense di
ners no hi ha qualitat, i sense quali
tatnohihadinersde la taquilla.
Doncsbé,aixíitot,SorribesiGar

cía, juntamentambLarissaLezhni
na a l’assistència artística i Ángeles
Lacalle comamestradeballet, i per

descomptat aquest grup d’artistes
arribats de cases d’òpera de tot el
món,s’estandeixant lapellperarri
bar aunestàndarddequalitat. I per
aconseguirho aquesta primavera
han tingut un revulsiu: posar en
marxa un Triple Bill, això és, tres
blocs coreogràfics amb peces neo

clàssiques creades per al cas. Les
dues primeres, a càrrec de coreò
grafs internacionals com Remi
Wörtmeyer,unaustraliàqueha tri
omfatalHetNationaleBalletd’Am
sterdam, i Katarzyna Kozielska, de
l’Stuttgart Ballet. I, finalment, un

blocambcreacionsdelBalletdeCa
talunyamateix: ladel jove italiàLo
renzoMisuri, ballarí i coreògraf jú
nior de la companyia, i la sorpresa
final que va firmarLeo Sorribes so
bre música electrosimfònica de
Mason Bates. Tot això es va poder
veure a la BBVA de Terrassa el cap
de setmanapassat, ambuna clamo
rosaacollidadelpúblic.
Wörtmeyer va proposar una tas

ca intel∙lectual a Concerto Mondri
an, inspirantseenelpurismedePi
etMondrianiamblamúsicadePro
kófiev. “Estic encantat d’haver
treballat amb aquesta companyia
jove, fàcil de modelar i amb un ni
vell increïble”, va dir. La seva con
cepcióde les línies i l’estructurabà
sica d’on partia el creador del neo
plasticisme va quedar en mans de
primeres figures de la companyia:
la francesaMathildeMarlin (abans
a l’Scala de Milà), l’alemany Lean
der Rebholz (exÒpera de Hanno
ver),RebeccaStorani,quevadeixar
el Ballet Nacional de Portugal per
venir al de Catalunya, i David Gar
cía, català sortit de l’InstitutdelTe
atre, quecelebravaaixí el seudebut
professional.
Encanvi, aSince I fell foryou,Ko

zielska va fer servir Brad Mehldau
per posar a prova la sensualitat i el
sentit jazzy dels ballarins, encara
massa pendents de la tècnica per
deixarseportar enels canvisdedi
nàmica que proposava la polonesa.
Misurivaanaracopsegurambelfa
mós Trio per a piano núm. 2 de
Schubert i temes de Ryuichi Saka
moto: la seva correcta Loro in lei
–unaaltrapeçadeconjunt–vaque
dar desbordada pel dinamisme de
la traca final, elFast avance de Sor
ribes. El director general del Ballet
de Catalunya es va descobrir com
uncreadorambiciós,deutordeFor
sythe –el diàleg amb la música de
Bates recorda la de ThomWillems
al clàssic In the middle somewhat
elevated–, idel’exigènciadeKylián,
ambcanvisdedinàmicasobtats iun
treball neoclàssic a les puntes i lliu
re i contemporanial tors.
El que es va veure aquest cap de

setmanaaTerrassapodriaserl’inici
d’unasòlidaaventuraquesemblava
impossible a Catalunya: un corpus
queomplielbuitquehihaenmatè
ria de ballet. Habemus companyia
nacional? Potser és aviat per asse
verarho,però lapilotaésa la teula
dadels teatres iajuntamentsdelpa
ís. A ells els correspon donarlos
l’oportunitat de rodar, i al públic, la
de jutjar i gaudirdel seuart.c
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LeanderRebhold (exÒperadeHannover) iMathildeMarlin (exScaladeMilà)aFastavance, aTerrassa

Elques’havista
Terrassadeixaintuiruna
aventuraquepotomplir
elbuitdeballet;aratoca
donarlosactuacions
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El talent
musical local
s’exhibeix a
la Primavera
als Barris
REDACCIÓ
Barcelona

El Primavera Sound i Heine
ken organitzen a partir d’avui
el festival Primavera als Bar
ris, un cicle de concerts per
descobrir els talents emer
gents de Barcelona. Aquesta
iniciativa acostarà per quart
any consecutiu la música en
directe als centres cívics i es
pais culturals de barris de
Barcelona i Sant Adrià de
Besòs.

Aquest cicle comença avui
al Centre Cívic Parc Sandrau
al barri de Poblenou amb les
actuacions deMuñeco i el seu
peculiar postrock, i de PIVOT
i la seva música electrònica.
La pròxima cita serà al Ca

sal de Cultura de Sant Adrià
de Besòs dimarts vinent, 8 de
maig, quan agafin el relleu la
música urbana deMc Buseta i
el mestissatge de Maní Picao.
El 10 de maig el Primavera als
Barris arribarà al Centre Cívic
Can Clariana Cultural a Con
grésIndians amb el rock de
Medalla i Malachi Estéreo. El
penúltimconcert tindrà lloc al
Centre Cultural Albareda de
Poble Sec el 17 demaig, on ac
tuaran Cor Blanc amb el seu
característic pop electrònic, i
Goiko amb el seu soul psico
dèlic.
El tancament d’aquesta edi

ció del Primavera als Barris
serà a l’Espai Jove La Fonta
na, a Gràcia, el 24 de maig,
quan sortiran a escena les va
riants de música urbana de
One Path iNuDrama. Tots els
concerts començaran a les
19.30 hores.
Aquesta proposta es pre

senta com l’avantsala gratuïta
del Primavera Sound 2018,
que se celebrarà entre el 28 de
maig i el 3 de juny. c
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La seu històrica d’Endesa a Bar
celonava ser l’espai onahir esvan
lliurar els premis Crítica Serra
d’Or del 2018 i, alhora, va servir
demetàfora sobre el que és la cul
tura. Damunt de la pantalla on es
projectavenelspremis,unsantics
instruments elèctrics testimonia
ven el que havia estat la Fecsa.
Uns cartells indicaven tres “con
vertidors” numerats, que Josep
Lluís Badal, premi de novel∙la per
Les coses que realment han vist
aquestsulls inexistents, vacompa
rar amb la literatura.Vaesmentar
l’institut El Palau i les diferències
de sou per concloure que “les lle
tres ens uneixen en un lloc co
mú”, com aquells convertidors.

També Mercè Ibarz, premi
d’assaigperL’amicde la fincaroja,
va fer referència al rellotge aturat
que presidia la sala com a imatge
delmomentqueviu la societat ca
talana, en què “els llibres i la cul
tura són la resistència”, i va ex
pressar el desig que el rellotge es
posi enmarxa. El premi de poesia
el va rebre Teresa d’Arenys, que
va recordar el pare JosepMassot,
director de la revista Serra d’Or i
de les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, absent per conva
lescència, perquè ella en va ser
alumna i a les seves classes va
escriure alguns dels sonets ara
premiats, i tot i així la va aprovar.
Adrià Pujol Cruells es va endur

el premi de traducció per L’eclip
si, deGeorgesPerec, una filigrana
que va molt més enllà de la tra

duccióperquèlanovel∙lanoconté
cap paraula amb la lletra a, i que
va servir a l’autor per proclamar
que “el català té una salut de fer
ro”, contra tots els que diuen que
“va coix i estàmoribund”.
Entre fragments de cançons

d’Antònia Font, Blaumut i Sopa
de Cabra, Marc Gil va recollir el
premi de recerca perBarcelona al
servei del Nuevo Estado. Depura
ció de l’Ajuntament durant el pri
mer franquisme, justament quan
l’Ajuntament de la ciutat ha inici
at els tràmits per anul∙lar els ex
pedients de depuració als funcio
naris municipals represaliats pel
franquisme.
En l’apartat teatral, Pau Miró

va rebre el premi per Un tret al
cap i va aprofitar per reivindicar
la vitalitat del teatre català, amb
tot d’autors que estrenen a Euro
pa i Amèrica. La seva peça sobre
el periodisme li va permetre fer
una reflexió sobre “elmoment fu
mut de la informació, per la pre
carietat laboral i les notícies fal
ses”, situacióque sobreviu “gràci

es al compromís ètic individual
del periodista”.
El premi a l’espectacle teatral

vaserperaAleixFauró i IsisMar
tín perMedusa,deLaVirgueria. I
comaproposta interessant,Perra
de nadie, de Marta Carrasco, que
vadedicarelpremial seuavi,Car
rasco i Formiguera, que “a les se

ves cartes de la presó explica una
situació similar a l’actual”.
L’abat Soler va recordar Espriu

i lanecessitatde“‘retornarelnom
de cada cosa’ no sols mantenint
‘elsmots’ i laparla, sinó tambéde
fugint lapostveritat i les fakenews
que ens assetgen des de tants àm
bits en el pla informatiu”.c

Josep Lluís Badal i PauMiró, premis
Crítica Serra d’Or de novel∙la i teatre

L’abat deMontserrat
va demanar “retornar
el nomde cada cosa”
defugint la postveritat
i les ‘fake news’
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