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«El ballet és art en evolució»

MARTA CERVERA
BARCELONA

–L’English National Ballet (ENB) 
inaugura avui la temporada del Li-
ceu amb un homenatge als Ballets 
Russos de Diaghilev. ¿Un reconei-
xement a les seves arrels?
–L’ENB va ser fundat per dues estre-
lles dels Ballets Russos, Anton Dolin 
i Alicia Markova. Era just fer-los un 
homenatge en el seu centenari recu-

Exballarí i coreògraf canadenc. És com 
el Guardiola del ballet: des que va fit-
xar per l’ENB fa quatre anys, la vetera-
na companyia ha recuperat el prestigi i 
la confiança del públic.

Wayne Eagling
Director artístic de 
l’English National Ballet

perant peces seves: Les sílfides, L’espec-
tre de la rosa, La mort del cigne i Schehe-
razade. Però anem més enllà i hem 
recuperat l’esperit de Diaghilev amb 
una nova coreografia de David Daw-
son, Faun(e), inspirada en La migdia-
da del faune de Nijinski. És ballet del 
XXI amb tècnica clàssica.

–En quatre anys ha aconseguit que 
l’ENB recuperi el prestigi perdut. ¿La 
motivació dels ballarins és el secret 
de l’èxit?
–Els ballarins són la base de qualse-
vol companyia. Com més qualitat 
tinguin, més afició crearan. El ma-
teix passa en el futbol. Però un ba-
llarí, ho sé per experiència, creix 
quan treballa amb un coreògraf 
viu. Una companyia no ha de ser 
un museu, encara que agradi, El llac 
dels cignes o Gisèle. El ballet és art en 
evolució. No podem limitar-nos a 
mirar al passat. 
 
–La tradició pesa...

–Però cal adaptar-se als nous temps: 
fer un ballet gran és costós i arriscat. 
Encara que The snow queen va tenir 
èxit, prefereixo els programes amb 
tres coreografies breus. Malgrat que 
a Londres no són tan populars, per-
meten veure coses diferents i disfru-
tar de totes les primeres figures de la 
companyia, cosa impossible en un 
gran ballet. 

–La companyia de Diaghilev va 
col·laborar amb artistes de la se-
va època, des de músics com Stra-
vinski fins a pintors com Picasso i 
Matisse. Vostè ha comptat amb Karl 
Lagerfeld.
–Ha dissenyat el vestuari de la prime-
ra ballarina a La mort del cigne. Potser  
farem més coses. No s’ha d’oblidar 
que Coco Chanel també va treballar 
en dos ballets. I estic mirant de treba-
llar amb Paul McCartney. Hem par-
lat per fer una obra basada en una 
simfonia seva sobre temes celtes.

–¿És la seva pròxima coreografia?
–Primer faré un Trencanous diferent 
del que vaig muntar al Ballet d’Ho-
landa, que vaig dirigir 13 anys. H33 Wayne Eagling, ahir al Liceu.

J El celebrat muntatge de Javier 
Daulte ¿Estás ahí? (Ets aquí?) 
arribarà al cine sota la direcció 
de Roberto Santiago (El penalti 
más largo del mundo), que ha 
iniciat el rodatge a Alacant amb 
Gorka Otxoa (Pagafantas) i 
Miren Ibarguren al repartiment. 
A l’Argentina, Mausi Martínez 
ha dirigit Nunca estuviste tan 
adorable, amb l’elenc original de 
l’obra de Daulte.

DUES OBRES DE 
DAULTE, AL CINE

ADAPTACIONS 

33 Leo Bassi va inaugurar ahir la temporada de La Villarroel amb Utopía.

EL PERIÓDICO

TEATRE 3 NOVA TEMPORADA

Carol López rellevarà Javier 
Daulte al davant de La Villarroel 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

C
arol López, directora de 
l’aplaudit muntatge Ger-
manes, assumirà a partir 
de gener la direcció ar-

tística de La Villarroel en substitu-
ció de l’argentí Javier Daulte, que 
ahir va presentar la nova tempora-
da amb què culmina els seus quatre 
anys de contracte amb el grup Focus. 
Un curs que s’inicia amb dos mun-
tatges d’humor irreverent i trans-
gressor. El bufó Leo Bassi representa 
fins al 4 d’octubre Utopía, una apolo-
gia dels valors progressistes amb què 
rendeix homenatge al pallasso de la 
cara blanca. I del 8 al 30 d’octubre ar-
ribarà El Messies, de Patrick Barlow, 
dissertació a l’estil Monty Python so-
bre la figura bíblica que, sota la direc-
ció de Roger Peña i Carulla, compta-
rà amb les múltiples interpretacions 
de Toni Albà i Fermí Fernández, i la 
veu de la soprano Elena Roche. 
 «El Messies és una humorada mor-
daç que recorre des de la concepció 
del Messies fins al seu naixement», 
explica Albà, que admet que «les ani-
malades» que es diuen han «ofès» al-
guns espectadors. «¡Com us heu atre-
vit a fer-ho!, ens deixen anar», explica 
el Rei de Polònia, que aquesta vega-
da es desdoblarà en Verge Maria, Ar-

L’humor transgressor 
de Leo Bassi i d’‘El 
Messies’, amb Toni 
Albà, inicien el curs

La directora, que 
estrenarà ‘Boulevard’ 
al novembre, assumirà 
el càrrec al gener

càngel i Alcalde de Natzaret, entre 
altres. «La nostra finalitat és simple-
ment passar-ho bé i fer riure amb 
una figura tabú». 
 
BAMBOLINES I CAPUTXETA / També en 
clau de comèdia prepara Carol Ló-
pez Boulevard, «el making of de la cre-
ació d’un espectacle» que s’estrena-
rà al novembre amb Paul Berrondo, 
Ernest Collado, Amparo Fernández i 
dues actrius de T de Teatre: Marta Pé-
rez i Àgata Roca. «Plantejo una radi-
ografia de les bambolines: d’un grup 
de gent que assaja una obra», avan-
ça López, primera dona que dirigi-
rà artísticament un gran teatre bar-
celoní.
 Al març arribarà l’última obra de 

Daulte: Caperucita, la seva particu-
lar versió del conte, estrenada a Bue-
nos Aires. «És una història d’afectes: 
de l’amor a les mares i dels excessos 
de l’amor. Parlo de les tres generaci-
ons de mares solteres i converteixo el 
llop en un il·lusionista enamorat de 
la jove protagonista», diu el drama-
turg, que va justificar la seva renún-
cia a seguir al capdavant La Villarroel 
per les dificultats de compaginar-ho 
amb els seus «molts compromisos» 
a la seva ciutat natal. No obstant, se-
guirà vinculat com a autor i director 
amb Focus, va assegurar el seu presi-
dent, Daniel Martínez, que va decla-
rar l’interès del grup a desembarcar 
a Buenos Aires, «capital de gran efer-
vescència teatral». H

La filosofia és la mateixa per se-
gon any consecutiu, seguint l’es-
tela del festival Cruïlla de Mataró: 
una cuidada programació que 
aposta per propostes que actua-
litzen la música d’arrel. Cruïlla  
BCN tornarà a comptar amb dos 
escenaris que funcionaran alter-
nativament al parc del Fòrum 
aquest dissabte. «I també reivindi-
quem el so de Barcelona», va acla-
rir ahir Jordi Herreruela, director 
del Cruïlla de Mataró i corespon-
sable d’aquesta versió barceloni-
na. En el cartell ressalten noms 
com el de Mala Rodríguez, en 
col·laboració amb Refree i l’Ori-
ginal Jazz Orquestra del Taller de 
Músics.
 El tret de sortida el donarà, a les 
cinc de la tarda, Always Drinking 
Maching Band: On the Rocks. El re-
lleu l’agafaran la formació france-
sa Dub Inc amb la seva fusió de rit-
mes jamaicans i sons magribins 
(18.15 hores) i La Troba Kung-Fú, 
amb la seva rumba sempre mu-
tant (19.50 hores). Després de l’es-
pectacle Ojo con La Mala (21.15 ho-
res), tocaran Elbicho, que presen-

tarà a Catalunya De imaginar, el 
disc que acaba de publicar (22.45 
hores), i l’alemany Gentleman 
(0.30 hores), l’última sensació del 
reggae. I tancarà la programació 
La Pegatina (2.15 hores). «És una 
banda que abarrota sales al ma-
teix nivell que Manel, però sense 
tanta repercussió mediàtica», va 
explicar Herreruela. 

DISCJÒQUEIS I CERCAVILA / El fet que 
es muntin dos escenaris perme-
trà que els espectadors puguin 
veure totes les actuacions. Hi 
haurà també una zona de des-
cans que comptarà amb una pro-
gramació de discjòqueis i de cer-
cavila. «No tenim pressa, volem 
créixer a poc a poc però amb pas 
ferm, i seguir amb una política 
de preus econòmics: 25 euros an-
ticipada i 30 a taquilla», va expli-
car Albert Guijarro, codirector 
del CruïllaBCN i també respon-
sable de la sala Apolo i del festi-
val Primavera Sound. L’any pas-
sat, CruïllaBCN va atraure 6.000 
persones. H

MúsiCA 3 FEsTiVAL

Cruïlla BCN 
reivindica la 
música d’arrel 
al Fòrum

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

33 El grup Elbicho.


