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'EL LOCO', una obra de suggestiva bellesa plàstica 

• Una obra en què destaca la creació plàstica del dissenyador Jesús Ruiz

MONTSE G. OTZET

COMPANYIA Ballet Nacional d'Espanya
DIRECTOR José Antonio
LOCAL Liceu
DIA 10 de novembre

Félix Fernández no es podia imaginar que la seva vida, immersa en la desesperació i en l'oblit, serviria
per inspirar un muntatge escènic.

El bailaor va ser contractat per Diaghilev per ensenyar a Massine i als Ballets Russos els passos de
dansa espanyola que haurien d'executar a El sombrero de tres picos de Falla, obra estrenada a
Londres, el 1919. Il.lusionat al creure que ell es convertiria en l'estrella de l'obra, el seu món es va
ensorrar fins a morir en un psiquiàtric de Londres, quan el director i mecenes rus el va apartar de
l'atractiu projecte.

Embastar el flamenc que es ballava a principis del segle XX als cafès d'Espanya, amb el glamur dels
Ballets de Diaghilev, la plàstica picassiana de l'obra de Falla i amb la bogeria del bailaor, no resulta
fàcil, però Francisco López surt bastant airós de la seva comesa, encara que l'obra baixa quan enfila el
final.

Amb les notes de Falla se sent la música composta per Mauricio Sotelo i Juan Manuel Cañizares, uns
ritmes que envolten i donen clima a les escenes de bogeria del bailaor i a les del flamenc dels cafès dels
anys 20, respectivament.

Sota les pautes d'una arriscada però atractiva mescla musical, Javier Latorre crea una coreografia
mesurada, sense grans exageracions individuals, però amb aconseguides escenes de grup. Destaquen
Christian Lozano, ballarí barceloní que interpreta el protagonista; Óscar Jiménez (Massine); Tamara
López (Karsavina i Dama Blanca), i la bailaora Esther Jurado, mentre que la resta de la companyia fa
una interpretació correcta però sense brillantor.

Però si hi ha alguna cosa que fa que El Loco brilli, és l'escenografia i vestuari de Jesús Ruiz, un
cordovès que enamora amb la seva imaginació, elegància i paleta de colors. El conjunt, amb vestits de
creació pròpia i reproducció dels figurins de Picasso, de gran bellesa plàstica, dóna força al muntatge. 
Imatge del muntatge.
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