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La bogeria del 'bailaor'

El Ballet Nacional d'Espanya presenta al Gran Teatre del Liceu 'El loco', una aproximació al
'bailaor' Félix Fernández

Marta Porter

El Ballet Nacional d'Espanya presenta demà al Liceu el seu espectacle 'El loco', una aproximació
al 'bailaor' Félix Fernández, un home que va treballar amb els Ballets Russos de Diaghilev i va
morir en un psiquiàtric de Londres.
José Antonio, director de la companyia des del juny passat, recull amb aquest ballet l'encàrrec que
l'anterior directora, Elvira Andrés, va fer al coreògraf Javier Latorre i al director d'escena i llibretista
Francisco López de portar a escena la vida d'aquest "personatge oblidat, fonamental per a la creació del
famós Sobrero de tres picos ", amb música de Falla i escenografia i vestuari de Picasso.

Amb aquesta producció, estrenada al Teatro Real de Madrid el 6 de setembre passat, el Ballet Nacional
d'Espanya torna al Liceu després de deu anys d'absència.

Francisco López va explicar que, si bé sempre es fan obres sobre herois, en aquest cas "és la història
d'un perdedor". "Félix Fernández, coetani de La Macarrona i El Estampío, va ser descobert per
l'empresari Serge de Diaghilev i el coreògraf Leonide Massine quan actuava en cafès, als anys 20. Va
entrar en la seva companyia i va participar en la preparació de l'estrena d'El sombrero de tres picos.
Però abans de l'estrena va desaparèixer per Londres i diuen que el van trobar ballant La Farruca d'El
sombrero dins l'església de Saint Martin in-the-Fields. El van internar en un psiquiàtric amb diagnòstic
d'esquizofrènia catatònica i ja no en va sortir. Va morir a Londres el 1941".

Basant-se en aquesta història, López i Latorre han creat una "història de perdedors que il·lustra molt bé
la història de molts creadors, personatges semianònims que van entrar en conflicte entre el desig de
voler ser grans artistes i la realitat de no ser reconeguts pel públic", segueix López.

Pel que fa a la coreografia, Javier Latorre explica que la dificultat més gran ha estat explicar una història
a través d'una ment boja -la narració, en primera persona, comença pel final en forma de flash-back - i
de la barreja d'estils. "La primera part, amb música de Mauricio Sotelo, transcorre al sanatori i és pura
bogeria; la segona, la joventut de Félix, és un flamenc fresc; la tercera, amb música de Juan Manuel
Cañizares, mostra el flamenc que es ballava als cafès als anys 20; la quarta escena, el procés de
muntatge i l'estrena d'El sombrero de tres picos, es fa amb música de Falla i la coreografia com jo
m'imagino l'original, de la qual no hi ha dades, una barreja de dansa clàssica, escola bolera i flamenc; i
l'última escena, la gran bogeria i la desaparició a Londres, són les jotes de Falla, un altre cop amb
música de Mauricio Sotelo".

Música enregistrada
Malgrat que es va estrenar al Teatro Real amb l'Orquestra Simfònica de Madrid dirigida per Josep Pons,
El Loco arriba a Barcelona amb la música enregistrada (per l'Orquestra de Granada, també amb Pons a
la batuta), excepte la composta pel guitarrista Cañizares, que es presenta en formació de tres
cantaores, una percussió i tres guitarres. El mateix succeirà als teatres que aviat acolliran la producció:
Jerez, La Maestranza de Sevilla i la Zarzuela de Madrid.

"Els teatres d'òpera no es gasten diners en música en directe per a la dansa", assegurava Latorre,
mentre el director, Fernando López, afegia que "ningú no s'explicaria com es pot fer una òpera sense
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orquestra". José Antonio va afegir que, malgrat que "és molt més segur treballar amb música
enregistrada, perquè no canvien els ritmes ni els tempos", es va mostrar decididament a favor de la
música en directe: "És un altre pols, un pols humà del qual es nodreix l'artista".
El Ballet Nacional de Espanya recupera la figura d´un dels bailaores
més destacats i oblidats del segle XX
Cristina Calderer
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