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El Ballet Nacional d'Espanya evoca la figura d'un perdedor 

• El Liceu presenta 'El Loco', la història del 'bailaor' Félix Fernández

MARTA CERVERA

El Liceu redescobreix Félix Fernández García (1893- 1941), un bailaor de llegenda tan interessant com
desconegut. A partir d'aquesta nit el Ballet Nacional d'Espanya (BNE) recrea la seva història a El Loco,
un espectacle de 85 minuts amb coreografia de Javier Latorre --impulsor de la companyia Somo- rrostro
i del musical Tarantos-- i música de Manuel de Falla, Mauricio Sotelo i Juan Manuel Cañizares.

Estrenat al Teatro Real el setembre passat, El Loco és una aposta de l'exdirectora del Ballet Nacional
d'Espanya, Elvira Andrés, que el seu successor, el veterà José Antonio Ruiz, assumeix "amb orgull".

A Madrid es va realitzar amb música en directe. Al Liceu la música simfònica sonarà en una gravació de
l'Orquestra de Granada dirigida per Josep Pons. Només la música flamenca de Cañizares serà
interpretada en escena per tres cantaores, tres guitarristes i un percussionista.

Félix Fernández García, El Loco, va ser un bailaor tel.lúric que Serge Diaghilev i Massine, dels Ballets
Russos, van descobrir en un cafè concert. Captivats pels seus moviments de braços el van portar a
Londres per preparar l'estrena d'El sombrero de tres picos, un ballet d'estil espanyol amb música de
Manuel de Falla i vestuari dissenyat per Pablo Pica- sso, que l'espectacle del BNE recupera. Abans del
gran dia, al saber que no participaria en el ballet, l'artista va embogir i es va perdre per la gran ciutat. El
van trobar a l'església de Saint Martins in the Fields, ballant despullat una farruca. Li van diagnosticar
esquizofrènia catatònica i va ser tancat al sanatori d'Epson, on va estar fins que va morir.

REALITAT I DESIG
La seva història il.lustra la de molts artistes. "Personatges perdedors i gairebé anònims que en un
moment de la seva vida viuen un conflicte entre realitat i desig. Entre el que són capaços de
donar i el que el públic els reconeix", va afirmar Francisco López, ideòleg del projecte, autor del llibret
i també director d'escena.

Latorre utilitza des de la no dansa fins al flamenc fresc, a més a més d'elements de l'escola bolera, de la
flamenca i del ballet clàssic per traslladar tota la força d'aquest drama al ball.
Ballarines del BNE, ahir, durant un assaig al Liceu.
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