
«La Coppélia original no
es pot veure avui dia per-
què té una dramatúrgia
desfasada. Els clàssics cal
traslladar-los a l’actualitat
i a la nostra forma de ba-
llar; com passa en el cine,
ja no s’interpreta com fa
dos segles.» Víctor Ullate
i la seva companyia pre-
senten una versió més
«humana», ambientada en
un futur intemporal que
transforma el taller de ni-
nes del doctor Coppellius
en un laboratori cibernètic
especialitzat en robòtica i
intel·ligència artificial. El
científic treballa sobre un
androide d’aparença fe-
menina, Coppélia, que li
serveix per investigar el
comportament i el movi-
ment humà. L’enamorat
de Coppélia, Franz (que en
la versió original del 1870
de Saint-Léon el rol era in-
terpretat per una dona), és
aquí un fotògraf que treba-
lla com a responsable del
servei de neteja. Les dones
de fer feina són altres dels
nous personatges que apa-
reixen en l’obra, igual que
la Diva Espectral, que serà
l’encarregada d’estimular
el procés de metamorfosi
humana de Coppélia.

«És una versió en què
destaca l’humor, la fanta-
sia i el color», comentava
ahir Ullate. La coreografia
està signada per Eduardo

Lago: «És clàssic amb una
llibertat de moviment més
contemporani. El públic
veurà pirouettes i tours en
l’air, però amb una línia
més actual.» Amb la vo-
luntat d’arribar al públic
actual, el ballet s’ha reduït
a dos actes: «El públic
d’avui es cansa aviat.»

El director de la com-
panyia de la Comunidad
de Madrid es va fixar en
Coppélia per la bellesa de
la música de Leo Delibes.
«A més, era un ballet de
petit format i més fàcil de
produir que no una La
Bayadère o El Corsari».
Després de Coppélia, que
s’ha portat per tot l’Estat
després de l’estrena, l’oc-
tubre passat a Santander,
Ullate no té previst, de
moment, afrontar cap més
clàssic. «Preparem un
programa de Beethoven
que s’estrenarà a l’abril a
Múrcia, i una altra coreo-
grafia sobre l’aigua per a
l’Exposició de Saragossa.
Després celebrarem els
vint anys de la companyia
a Madrid amb fragments
de ballets.»

Davant l’aparició de
nous grups de dansa clàs-
sica, com ara la company-
ia de María Giménez, Ar-
te 369, i la que prepara
Àngel Corella (que havia
d’obrir justament a Sant
Feliu de Guíxols, però

que ho farà a Segòvia),
Ullate diu: «És gent que
s’ha format a l’estranger i
que ara vol tornar al país i
fer la seva companyia.» I
hi haurà públic per a tots?
«De públic, n’hi ha, i com
més grups hi hagi, millor.»

Aquests dies coincideix
que en el Festival de Cap

Roig hi actua una antiga
ballarina de la companyia
d’Ullate: la primera balla-
rina del Royal Ballet de
Londres, Tamara Rojo.
«No estic en contacte amb
ella. L’he estimada molt i
encara l’estimo. Potser
vindrà a veure’ns a Sant
Feliu.»

Víctor Ullate dóna corda a Coppélia
Humor, fantasia i color marquen la nova versió de la companyia de Madrid

Isabelle Brusson, aquí de Coppélia en una representació a Las Palmas de Gran Canaria, aquest mes. / EFE/ÁNGEL MEDINA G.

� Després de Giselle i El Quixot,
Víctor Ullate pren un altre dels clàs-
sics del repertori, Coppélia, per treu-
re-li la pols i donar-li una dimensió

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona actualitzada. La nova versió, dirigida
i coreografiada per Eduardo Lago,
s’estrena a Catalunya aquesta nit en
el Festival de la Porta Ferrada, a Sant
Feliu de Guíxols. La producció

d’Ullate, «fantàstica, amb molt
d’humor, fantasia i color», situa l’ac-
ció en un laboratori de cibernètica i
converteix la nina protagonista en un
androide d’aparença femenina.

PUBLICITAT

CANTADES D’HAVANERES
del 27 de juliol al 2 d’agost

27/07/07 00.30 SANT CUGAT SESGARRIGUES - ALT PENEDÈS - Barcelona - Plaça - 
MAR I VENT

27/07/07 22.00 BEGUR - BAIX EMPORDÀ - Girona - Platja de Fornells - PESCADORS DE 
L’ESCALA

27/07/07 22.00 CAPÇANES - PRIORAT - Tarragona - Festa major - VELES I VENTS

27/07/07 23.00 FORNELLS DE LA SELVA - GIRONÈS - Girona - Zona Esportiva - 
TERRA ENDINS

28/07/07 19.00 TIANA - MARESME - Barcelona - Centre Sant Jordi - AIRES DEL VALLÈS

28/07/07 22.00 BONASTRE -  BAIX PENEDÈS - Tarragona - Plaça - XATÓ

29/07/07 20.30 RODA DE TER - OSONA - Barcelona - Fira del Pescador al passeig del Ter 
- LA GAROTA D’EMPORDÀ

29/07/07 22.30 REUS - BAIX CAMP - Tarragona - Barri Fortuny - CANYA DOLÇA

30/07/07 19.00 OLOT - GARROTXA- Girona - Plaça de l’Església de la Pinya -  MAREJOL

30/07/07 22.30 MÓRA LA NOVA - RIBERA D’EBRE - Tarragona - Pl. Ajuntament - OLLA 
BARREJADA

1/08/07 19.00 MIRAVET - RIBERA D’EBRE - Tarragona - Pl. Ajuntament - CANYA DOLÇA

1/08/07 22.30 PALAFRUGELL - BAIX EMPORDÀ - Girona - Platja del Port Bo - PORT BO

2/08/07 22.00 L’ESCALA - ALT EMPORDÀ - Girona - Platja - PESCADORS DE L’ESCALA 
I BERGANTÍ
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