
C
om a ballarí no li que-
da res per acreditar a 
Ángel Corella. Com a 
director principiant 
fa temps que demos-

tra que sap molt bé cap on vol portar 
la seva companyia acabada de for-
mar, el Ballet Corella Castilla León. 
Ara, com a coreògraf, evidencia que 
el seu inici en el camp de la creació 
pot arribar a assolir nivells més que 
notables. Aquest últim pas, Corella 
el fa amb fermesa, segons es va po-
der apreciar, dijous passat, a l’Audi-
tori del Festival de Peralada, on va 
estrenar String Sextet, la seva prime-
ra creació coreogràfica completa. A 
més, el ballarí va presentar i va in-
terpretar davant de la seva compa-
nyia dues peces més: VIII i Fancy Free, 
aquestes coreografiades per Chris-
topher Wheeldon i Jerome Robbins, 
respectivament. 
 Per a String Sextet, Corella ha esco-
llit l’únic sextet de corda compost 
per Txaikovski, Souvenir de Florèn-
cia, una partitura alegre i vigorosa 
inspirada en la bella ciutat italiana. 
Aquesta elecció constata que les me-
lodies del compositor rus es troben 
entre les seves favorites. I la posada 

lena, comença amb una gran llumi-
nositat que ràpidament desapareix 
per deixar pas a un espai sinistre i 
ple de clarobscurs. Un espai on les 
emocions i els drames guien el des-
envolupament de la història. El més 
destacat d’aquesta peça de caràcter 
marcadament teatral va ser la sòbria 
i penetrant presència de Carmen Co-
rella interpretant el paper de Cateri-
na d’Aragó. 
 Possiblement a causa de tots els 
anys que ha passat a l’American Ba-
llet Theatre, Corella va tancar el pro-
grama amb un homenatge a dos 
nord-americans de relleu: Jerome 

Robbins i Leonard Bernstein, coreò-
graf i compositor, respectivament, 
de Fancy Free. Una obra que Gene Ke-
lly va popularitzar a l’adaptar-la per 
al cine el 1949 (Un dia a Nova York) i 
que va interpretar amb Frank Sina-
tra. L’argument és simple, tres ma-
riners coneixen dues noies i inicien 
una competició per guanyar-se els 
seus favors, i el resultat és tota una 
delícia per a la vista i l’oïda. En la re-
presentació de Peralada, Ángel Co-
rella, Herman Cornejo i Ian Mackay 
van regalar cabrioles i humor, men-
tre que Adiarys Almeida, Ashley Ellis 
i Carme Corella van posar un toc ale-
grep i seductor a una obra que, des-
prés d’haver complert 65 anys, se-
gueix fascinant. H
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Debut amb bona nota
CRÒNICA Ángel Corella va estrenar a Peralada el seu primer treball com a coreògraf

gel Corella–, crea un desplegament 
de brillants línies, amb un virtuosis-
me i una rapidesa que superen de 
sobres tots els membres d’aquesta 
companyia.
 A String Sextet li va seguir la in-
terpretació de VIII, una peça coreo-
grafiada per Wheeldon i amb mú-
sica de Benjamín Britten, que mai 
abans s’havia representat a Espanya. 

Fa tres anys, en el mateix Festival de 
Peralada, ja es va poder apreciar l’in-
terès que sent Corella per les creaci-
ons de l’artista anglès amb la magis-
tral interpretació que va fer de les 
obres Solo i The Mesanger.
 VIII, inspirada en el drama histò-
ric que va provocar el repudi per part 
d’Enric VIII de la seva primera dona, 
Caterina d’Aragó, a favor d’Anna Bo-

33 Un moment de l’assaig general del Ballet Corella Castilla León, dimecres, a Peralada. 

EFE / ROBIN tOWNSEND

Carmen Corella va 
estar sòbria i penetrant 
en el paper de Caterina 
d’Aragó a ‘VIII’

en escena evidencia que el seu llen-
guatge coreogràfic no s’escapa de la 
influència d’un dels grans mestres 
de la dansa: George Balanchine. El 
resultat final és una peça en la qual 
l’extrema comunió que hi ha entre 
la música i el moviment, així com la 
distribució de les variacions a càrrec 
dels 21 ballarins que la interpreten  
–entre els quals hi ha el mateix Án-
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TEATRE 3 OBITUARI

La gran dama de l’escena va debutar el 1936 i 
va triomfar amb la companyia María Guerrero 

Una de les grans actrius de l’escena 
espanyola del segle XX, Mary Car-
rillo, va morir ahir a Madrid als 89 
anys. Va néixer a Toledo el 14 d’oc-
tubre de 1919, va debutar el 1936 i 
l’any següent ja va fer la primera gi-
ra per Iberoamèrica amb l’estrena 
de l’obra d’Alejandro Casona Prohi-
bido suicidarse en Primavera. 
 La seva carrera va fer aviat un pas 
endavant a l’entrar el 1940 a la com-
panyia María Guerrero. El mateix 
any va tenir la primera experiència 
en el cine amb Marianela, per la qual 
va ser guardonada a la Biennal de Ve-
nècia. A més, va participar en altres 
pel·lícules com ara El pisito i Nueve 
cartas a Berta, però el seu terreny na-
tural sempre va ser el teatre. Va tre-
ballar sota les ordres de José Tamayo 
(La alondra, d’Anouilh, ¿Quién teme a 
Virginia Woolf?, d’Edward Albee) i va 
estrenar algunes de les últimes co-
mèdies de Jacinto Benavente, que va 
escriure per a ella Nieve en mayo.
 Després d’una llarga interrupció 
de la seva carrera teatral, Mary Carri-
llo va reaparèixer el 1980 amb l’obra 
La vieja señorita del paraíso, d’Antonio 

Mor als 89 anys 
Mary Carrillo

EL PERIÓDICO
MADRID

Gala. Quatre anys més tard va obte-
nir, amb Concha Velasco, els premis 
de l’Espectador i de la Crítica per Bu-
enas noches, madre, de Marsha Nor-
man. El 1989 va protagonitzar Sor-
presas, obra en què va treballar per 
primer cop amb tres filles seves, les 
Hermanas Hurtado. Aquell any va 
anunciar també la retirada definiti-
va dels escenaris. Però encara va ser 
guardonada el 1997 amb un Goya a 
la millor interpretació pel paper en 
la pel·lícula Más allá del jardín. H 

33Mary Carrillo.


