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ÁNGEL CORELLA, una estrella que sí que respon a les expectatives

Una gala d'estrelles de la dansa en què va primar l'exhibicionisme tècnic

MONTSE G.OTZET

COMPANYIA: Stars of American Ballet
ESPAI: Jardins de Cap Roig
DATA: 8 d'agost

L'estrella no es va fer esperar. Des de les seves primeres evolucions Ángel Corella va deixar clar que
el que primaria seria el virtuosisme, el segell de l'Starts of American Ballet, marcat pel risc i l'exageració.
No hi fa res que els fragments dels ballets que es representen no tinguin estil. El que interessa en
aquesta mena de muntatges és veure les estrelles de dansa executar les seves cabrioles de forma
vertiginosa. El mateix Corella no va tenir un bon aterratge després d'una electritzant variació.
Anècdotes a part, és un ballarí amb una valuosa tècnica que, desafortunadament, li impedeix créixer.
Amb un do especial per als girs i salts, Corella va presentar Etude, una coreografia de Chistopher
Weeldon i música de Chopin. Veient-la no era gaire difícil vaticinar que la gran estrella de la nit seria ell.
Aquest pronòstic va quedar subratllat amb la interpretació dels passos a dos d'El Corsari i d'El Quixot,
amb July Diana com a partenaire.
El programa va ser un popurri de passos a dos que es van anar succeint sense que la directora artística,
Maria L. Eirín, mostrés gaire interès a afavorir les transicions. Així, de la coreografia de Balanchine,
Apol.lo, vam passar a El cigne negre, fragment d'El llac dels cignes, en què la germana del ballarí,
Carmen Corella, va deixar de culminar els 32 fouettés.
Flames de París va permetre disfrutar de la presència de l'espanyol Jesús Pastor i de Sara Lane, que
en aquesta peça i a Bayadere va demostrar que és la millor donant relleu als personatges.
Pas d'esclaves, a càrrec de Maria Riccetto i un brillant Herman Cornejo, i El somni d'una nit d'estiu
van precedir Espàrtac, en què Erica Cornejo i Carlos Molina van realitzar una espectacular exhibició
d'equilibris a la qual el públic, content per tenir el que esperava, va respondre amb fervorosos
aplaudiments.
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