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El pianista dominicà interpreta com a solista
a Peralada el ‘Concert en sol’ de Ravel

Camilo: «Tocar amb
orquestra és com
nedar en l’aire»

c

DOAN MANFUGÁS HUNG
BARCELONA

MÚSICA I CLÀSSICA

A l’altre costat del telèfon,
la veu de Michel Camilo so-

na eufòrica. Acaba d’estrenar casa
no gaire lluny d’on vivia, a una hora
al nord de Nova York, i ha tingut
uns dies per disfrutar-ne entre els
seus compromisos europeus. Pocs
dies abans havia ofert un recital a
piano sol al Klavierfestival del Ruhr i
al North Sea Jazz Festival de l’Haia,
on a més va oferir un segon concert
que va servir com a retrobament
amb el guitarrista flamenc Tomati-
to, amb qui va gravar fa uns anys
una verdadera joia sense fronteres,
Spain.

Els seus últims compromisos
l’han portat a Santander (diumenge)
i a Peralada, on avui tocarà com a so-
lista el Concert en sol, de Maurice Ra-
vel, juntament amb l’Orquesta
Sinfónica de Madrid, sota la direcció
de Jesús López Cobos.

«No hi ha res de tan excitant com
envoltar-se de tants músics en un
escenari i fer música junts», afirma
sobre les seves experiències simfòni-
ques, que a Espanya van començar
amb Odón Alonso a Màlaga –«vaig
tocar el Concert en fa de George
Gershwin»– i han tingut continuïtat
en especial amb orquestres catala-
nes, com la Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, amb la qual
ha tocat el seu Concert per a piano i
ha gravat un disc dedicat a Gersh-
win, i la de Cadaqués, amb la qual la
tardor passada se’n va anar de gira
per Espanya. «És com nedar en
l’aire, l’aire en moviment que és el
so, al voltant teu i a través teu. Po-
der plasmar en so el que s’ha escrit
a la partitura i donar-hi sentiment,
sentit, és una experiència per sobre
de la realitat», prossegueix Camilo
respecte a la seva experiència amb el
món clàssic.

A més, afirma, «es nota des del

principi, des que el solista surt a
l’escenari, si hi ha química, màgia,
entre l’orquestra, el director i el so-
lista», i quan això succeeix, la músi-
ca resultant «fa que valgui la pena
estar viu».

Camilo no segueix un pla predefi-
nit en la seva faceta clàssica: «No,
no, em deixo portar pel destí. Ni
t inc agent : en t re s imfòn ica i
simfònica, entre mestre i mestre,
parlen de mi, em recomanen i des-
prés m’inviten». Però tot i així no
descarta ampliar el seu repertori,
per exemple amb el Concert número 2
en sol menor de Camille Saint-Saëns,
així com el Número 1 de Txaikovski i
l’Emperador de Beethoven.

q EL JAZZ COM A DESIG
¿I no té temptacions jazzístiques
d’improvisar? «Bé, sempre hi ha la
temptació, però en el concert de
Ravel, per exemple, està tot molt
ben escrit i tan detallat que dóna un
gust immens interpretar-lo tal com
és». De fet, segons el músic domi-
nicà «el segon moviment és com un
presagi del que molts anys més
tard van fer Miles Davis i Bill Evans
en el desenvolupament harmònic
del cool jazz».

Després dels concerts a Santander
i Peralada, a Camilo l’espera una al-
tra gran experiència, l’1 de setembre
vinent al Hollywood Bowl de Los An-
geles, on interpretarà el seu Concert
per a piano amb la Filharmònica de
Los Angeles davant d’una audiència
de 18.000 persones. Per al 2008 que-
da l’estrena del seu segon concert;
abans, el 2006, arribarà la gravació
de l’esperadíssim segon disc amb To-
matito –«que no es dirà Spain II»–,
per al qual ja tenen repertori, i una
gira mundial mà a mà piano i gui-
tarra per a l’estiu i la tardor. «El que
va tenir de bo el retrobament va ser
veure que encara hi havia duende,
àngel. Ens trobàvem a faltar», asse-
gura.<

El Festival de la Porta Ferrada presenta el nou muntatge del ballarí

Sant Feliu acull amb expectació
l’actuació del seu nou veí Corella

c

CRISTINA BUESA
SANT FELIU DE GUÍXOLS

DANSA I PERSONATGE

Un entusiasmat Ángel
Corella es calçarà avui

les sabatilles per presentar als
seus veïns de Sant Fel iu de
Guíxols (Baix Empordà) un espec-
tacle de dansa «que els tocarà
l’ànima», segons va avançar ahir
l’artista. Acompanyat per solistes
de l’American Ballet Theatre, Co-
rella pujarà aquesta nit a l’esce-
nari del Festival de la Porta Ferra-
da (Auditori, 22,30 hores) amb co-
reografies de Baryshnikov, Balan-
chine i Petipa.

El ballarí (Madrid, 1975) té una
residència a Sant Feliu des de fa
uns quants mesos. Per aquest mo-
tiu, ahir no va dubtar a assegurar
que «tornava a casa». «Ara,
aquesta gent són la meva famí-
lia», va dir referint-se als veïns de
la localitat. Corella va relatar que
la funció que representarà «és

gairebé una primícia a Espanya»
perquè fins ara només s’ha vist a
Santiago de Compostel.la.

A més, coincidint amb el 400 ani-
versari de la publicació de l’obra ca-
pital de Miguel de Cervantes, l’actua-
ció inclourà la Suite de Quixot de Lud-
wig Minkus, amb coreografia de Ma-
rius Petipa. Ángel Corella va recor-
dar que l’actuació del cap de setma-
na passat a Galícia va despertar una
calorosa acollida entre el públic:
«Estaven tots dempeus, picant de
peus a terra, o sigui, que em sem-
bla que els va agradar».

q L’ESCOLA DE DANSA
El director del festival, Albert Mallol,
va assenyalar que, amb Corella, «co-
mença la setmana gran» de la mos-
tra, que pren el nom de Porta Ferra-
da dels arcs preromànics situats en
un lateral del monestir de Sant Fe-
liu. L’alcalde, Miquel Lobato (CiU),
també va destacar que aquesta «és
l’actuació amb més cor de tota la

programació». Aquest estret vincle
entre Corella i el municipi també
queda demostrat per la rapidesa
amb què es van esgotar les entrades,
ja fa un mes.

La compareixença del ballarí in-
ternacional va servir també per
conèixer els últims detalls sobre la
creació de l’escola de dansa per a jo-
ves que Corella crearà en uns ter-
renys cedits per l’Ajuntament. L’ar-
tista va exposar que a partir del no-
vembre recaptarà fons per sufragar-
ne la construcció, que es gestionarà
a través d’una fundació.

El consistori treballa amb la hi-
pòtesi que les obres del centre co-
mencin el 2007. Uns treballs que, al-
menys, durarien dos o tres anys
més, segons l’alcalde Lobato. «Du-
rant els últims 20 anys, els bons ba-
llarins se n’han hagut d’anar d’Es-
panya. Si el meu nom i la meva tra-
jectòria poden ajudar que això can-
viï, lluitaré per això», es va compro-
metre Corella.<

33 Ángel Corella, ahir a Sant Feliu de Guíxols, en la presentació de l’espectacle.

JOAN CASTRO


