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Les obres per construir l’escola de ballet que impulsa el ballarí madrileny a Sant Feliu de Guíxols començaran el 2007

Corella i l’American Ballet
Theatre interpreten ‘El Quixot’

Es tracta d’un espectacle que el
ballarí madrileny presentarà
aquesta nit en el marc del Fes-
tival Internacional de la Porta
Ferrada. De fet, Corella està
molt vinculat amb Sant Feliu
de Guíxols, on preveu instal·lar
una escola de ballet d’alt ren-
diment.

L’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols treballa amb la pre-
visió de començar les obres el
2007 i a la tardor es preveu
constituir oficialment la Fri-
ends of the Angel Corella Foun-
dation, que recaptarà diners
als Estats Units i que suposarà,
juntament amb els fons de la
Fundació Ángel Corella a Es-
panya, una important injecció
econòmica i un impuls perquè
el projecte sigui una realitat
com més aviat millor. “Crec
que l’entrada en funcionament
de la roda americana abans
d’acabar l’any serà un pas molt
important, que, juntament
amb la cessió dels terrenys, co-
mençarà a donar forma al pro-
jecte arquitectònic”, va expli-
car ahir l’alcalde de Sant Feliu
de Guíxols, Miquel Lobato, que
en un termini d’un any espe-
ra tenir el disseny de l’escola,
que podria entrar en funcio-
nament en un termini de tres
a cinc anys.

L’escola, que s’ubicarà en
uns terrenys de Sant Pol, for-
marà joves ballarins d’entre 12
i 18 anys. Comptarà amb un te-
atre, una residència, un local
d’assajos, un centre d’estudis
de dansa i un altre d’estudis or-

dinaris. Per Corella, aquests úl-
tims tres anys han estat els “de
mentalitzar tothom del pro-
jecte i ara és el moment de re-
collir i començar a llaurar”.

Planter de la companyia
L’escola de dansa serà també el
planter de la futura companyia
internacional de dansa clàssica
que vol crear el ballarí. Ángel
Corella creu que existeix una
falsa publicitat en contra de la
dansa clàssica, quan “hi ha
molta afició a Espanya, i la
prova és que en grans compa-
nyies del món hi ha molts ba-
llarins espanyols que s’han for-

mat aquí i s’han vist obligats a
sortir a l’estranger”. Lobato va
agrair a Corella que “retorni el
ballet al lloc que li pertoca”. Per
explicar la fuga de ballarins a
l’estranger, Corella va dir que
“és com si en aquests últims 20
anys haguessin tancat el Museu
del Prado i s’haguessin empor-
tat totes les pintures a l’estran-
ger”. En aquest sentit, el balla-
rí madrileny va destacar que “si
d’alguna manera el meu nom i
la meva trajectòria fora poden
ajudar que això canviï a Espa-
nya i escoltin el que fa tants
anys que es va dient, s’haurà de
lluitar. I en això estic”.

Coincidint amb la comme-
moració del quart centenari
d’El Quixot, Corella i Stars of
American Ballet Theatre puja-
ran aquesta nit a l’escenari de
la Porta Ferrada per interpre-
tar El Quixot de Minkus, amb co-
reografies de Balanchine i Ba-
rixnikov i Petipa. Tot i que Co-
rella ja ha presentat amb molt
bona acollida aquest especta-
cle a Saragossa i Santiago de
Compostel·la, l’actuació d’avui
també inclou la presentació en
primícia a Catalunya de dues
coreografies del prestigiós
Christopher Wheeldon, amb
músiques de Gyorgy Ligeti i

Ángel Corella es corda les sabatilles abans de l’assaig d’ahir al matí a Sant Feliu de Guíxols
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El gimnàs de la
piscina
municipal de
Sant Feliu de

Guíxols servia ahir
d’improvisada sala
d’assaig a Ángel
Corella i la resta de
ballarins de
l’American Ballet
Theatre per
preparar ‘El Quixot’.

Arvo Part. La primera part de
l’espectacle comença amb un
tango, amb coreografia de
Maria Stekelman i música de
Calderella, continua amb Li-
turgy, amb coreografia de
Christopher Wheeldon i músi-
ca d’Arvo Part; Diana i Acteon,
amb coreografia de Marius Pe-
tipa i música de R. Drigo; el pas
a dos Polifonia, amb coreografia
de Christopher Wheeldon i
música de Gyorgy Ligeti, i la
suite Who cares?, amb música de
Gershwin i coreografia de
George Balanchine, en què es
veurà Corella en un registre
jazzístic poc habitual.

L’illa de la pols
Francesc Massip

Per què s’ha triat el Teatre Grec com a espai per a Final
de partida? És un enigma. Tot hi juga a la contra. Com
és sabut, l’espai beckettià es un espai tancat, asfixi-
ant i compacte, que juga amb les convencions de l’es-
cenari a la italiana. I encara més a Final de partida,
on tot s’esdevé en un interior sense mobles, un àmbit
tancat i encaixonat del qual no se surt, un conteni-
dor de no-acció on es construeix un no-sentit. Als an-

TEATRE
‘Final de partida’

‘Final de partida’, de Samuel Beckett. Tra-

ducció: Joan Cavallé. Intèrprets: Jordi Boi-
xaderas, Jordi Bosch, Xavier Capdet, Pilar Re-
bollar. Espai escènic: Jordi Colomer. Direc-

ció: Rosa Novell. Teatre Grec, 6 d’agost.

típodes, doncs, de l’espai triat i del tipus de teatre que
aquest espai representa. Per pal·liar la incongruència,
s’han inutilitzat les grades, i s’ha situat el públic a
l’escena i els actors al fossat de l’orquestra. Una dis-
posició que dinamita el concepte de refugi sense sor-
tides i fa desaparèixer les dues finestres que s’han
d’obrir a banda i banda i que delimiten l’escena bec-
kettiana com si fossin els dos pols cosmològics que
tancaven l’espai globalitzant i absolut del teatre me-
dieval custodiat per paradís i infern. Estem conven-
çuts que, quan l’espectacle retorni en temporada a la
Sala Muntaner, guanyarà en concentració i intensi-
tat, ara esbravades en l’esvoranc de l’aire lliure. L’es-
cenari estricte és una plataforma elevada en forma de
cua de piano i plena de pols, com terra cendrosa que
es va aixecant amb el deambular dels personatges i
que fa percebre l’escenificació entre un constant núvol
de polsim que s’enganxa a la gola d’espectadors i in-
tèrprets. L’aspecte d’illa enmig de la foscor evoca el
tancament cap a l’exterior de l’espai beckettià, que es
reforçarà en un escenari de caixa italiana.

Com se sap, a Final de partida no passa res. El cen-
tre neuràlgic el constitueix un personatge baldat, im-
mobilitzat en una cadira de rodes, cec, que només
pot parlar i tocar el xiulet. Jordi Bosch encarna l’in-
vàlid Hamm i, des de l’extrema limitació que supo-
sa la incapacitat motriu i visual del personatge, treu
punta a l’expressivitat vocal i gestual en una actua-
ció poderosa i tenaç. Però no seria res sense el seu
complementari Clov, un vigorós i penetrant Jordi Boi-
xaderas, l’únic que es desplaça i acompleix el dictat
de Hamm, un contador compulsiu que no té qui l’es-
colti, llevat dels seus pares, que vegeten mutilats din-
tre d’uns cubells d’escombraries.

A manca d’argument, tot s’omple de mots, de vaga
fressa de vida i de la pols que deixen les paraules en
la seva incansable repetició en boca d’uns personat-
ges més que fatigats, exhaurits, incapacitats per ser
o actuar, no de bades l’obra comença amb un signi-
ficatiu “s’ha acabat”. I és que després d’Auschwitz o
Hiroshima, de què es pot parlar? I, tanmateix, a l’illa
de la pols les rèpliques guspiregen com l’acer.


