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Entrevista: Antonio Canales ‘Mano a mano’ amb Amador Rojas avui al Palau

Antonio Canales en un hotel de
Barcelona ■ FRANCESC MELCION

“Emveigdirigintunballetcatalà”
Raquel Font
BARCELONA

No és ni molt menys la primera
vegada que Antonio Canales (Se-
villa, 1961) actua al Palau de la
Música, però diu que igualment li
imposa perquè “és un lloc molt
especial amb un públic molt exi-
gent”. Avui hi presentarà Mano
a mano, un espectacle a duo amb
el jove bailaor Amador Rojas.

Com és aquest nou espectacle?
És un muntatge que no té cap
tipus d’argument i en el qual
dono el relleu a Amador Rojas,
un bailaor autodidacte, de 29
anys, que porta cinc anys a la
meva companyia.

rat perquè tingui uns peus pro-
digiosos, li he transmès tot el
que jo sé, l’he obligat a ser
drama, a treure la seva part fe-
menina... però després ell es
busca les seves coses i no te
n’adones i es converteix en una
cosa absolutament diferent.

Sara Baras també va passar per
les teves mans.
Com una Masia del futbol, jo
tinc la meva Masia del baile, així
que trec Messis i Xavis...

Què li aporta la gent jove?
Sóc un Dràcula que, en comptes
de sang, absorbeix els esperits
per després poder donar-ho tot
al públic. Els joves ho tenen tot

per descobrir; són tan frescos,
amb tantes ganes... Jo sempre
els exigeixo que el ball sigui
abans que tot a la seva vida. Si
és així, llavors tenen possibilitat
de convertir-se en un maleït pa-
tidor.

Pensa a retirar-se?
Ja vaig deixant de ballar a poc a
poc. Les obres ja me les faig a
mida per no donar gat per lle-
bre i ser honrat amb el públic.
Però no em retiraré per fer al-
tres coses perquè jo sempre
hauré d’estar lligat al ball, ense-
nyant, dirigint un ballet nacio-
nal o un ballet andalús o un de
català, que aquí hi ha molt bons
artistes. ■

Què té d’especial Amador Rojas?
Quan el vaig veure en un espec-
tacle de Távora vaig pensar que
tenia dinamita i vaig apostar
per ell. És un noi molt ambigu,
diferent, és un home i una dona,
és moltes coses.

Com interactueu a l’escenari?
Fem una cosa molt punyent de
flamenc pur. No és un duel per-
què jo tinc la sobrietat que
m’han anat deixant els anys i ell
una mica la innocència de llui-
tar i de presentar-se. A més, ell
no em copia.

Què vol dir que no el copia?
Que no intenta ser com el mes-
tre quan era jove. Jo l’he prepa-

RamonOller
s’instal·laaValència

El coreògraf estrena l’espectacle familiar ‘El meu Príncep’ al Mercat
de les Flors amb el Ballet de Teatres de la Generalitat Valenciana

Marta Porter
BARCELONA

Feiadosanysqueelsescena-
ris de Barcelona no acollien
un espectacle del coreògraf
Ramon Oller. Després
d’haver hagut de tancar –ell
parla de situació de stand
by– la seva companyia Me-
tros per problemes econò-
mics i de dos anys replante-
jant-se el futur, la seva estre-
tacol·laboracióambelBallet
de Teatres de la Generalitat
Valenciana li ha valgut el re-
coneixement de coreògraf
resident.

I és amb aquesta jove
companyiaqueRamonOller
tornaaBarcelona,concreta-
ment al Mercat de les Flors,
per presentar un espectacle
familiar, El meu Príncep,
una aproximació completa-
ment lliure a El Petit Prín-
cep, de Saint-Exupéry, que
es podrà veure a partir
d’avui fins al dia 21 en sessi-
ons familiars i escolars.

“El meu Príncep –prota-
gonitzada per la ballarina de
Metros Sandrine Rouet– és
una història més adulta del
quetothom pensai l’hededi-
cat al meu pare, que va
morir quan jo tenia 12
anys”,explicaOller.Tot ique

no es pot parlar d’adaptació
sinó d’inspiració, Oller
manté els personatges origi-
nals del conte, així com el vi-
atge personal, tot i que ho
embolcalla amb música de
Rossini i algunes àries de
Verdi. “Volia explicar un
conte en un moment de la
mevavidaqueeramoltdur, i
El Petit Príncep transmet
coses tan dures de la vida,
com perdre la creativitat
perquè el món no et deixa
desenvolupar i com conser-
var la pròpia essència”.

Resident a València
La relació d’Oller amb Tea-
tres de la Generalitat Valen-
cianavedel2004,quanamb
lacompanyiaMetrosvanco-
produir Congelado en el ti-
empo, una relació que s’ha
anatconsolidant,perquè,en
opinió d’Oller, “en dansa, no
som punters a Catalunya,
ho som a fora”. “A València
han fet una aposta des del
govern i ara se’n veuen els
resultats”, afirma. El coreò-
graf es lamenta que, mentre
que el de València “és un
projecte independent de
noms que seguirà existint
tot i el pas de les persones, a
Catalunya no hi ha intenció
de fer-ho ni n’hi haurà”.

Per la seva banda, Imma
Gil-Lázaro, directora de Te-
atres de la Generalitat Va-
lenciana, explicava que no
ha estat tan difícil: “No ha
sigut una qüestió de diners
sinó de voluntat”. I és que la
companyia, de setze balla-
rins, compta amb un milió
d’euros de pressupost.

Oller, irònic, va agrair
“sentir-se ben tractat a Va-
lència gràcies a la política
cultural de Catalunya” i ho
va reblar dient: “Quan no
puc treballar en condicions
aquí, me’n vaig a un altre
lloc”, situació que Gil-Láza-
ro va agafar al vol perquè “la
feina de Ramon Oller no es
podia perdre”.

Un munt de projectes
Mentre Metros està en situ-
ació de stand by, Oller no
descansa. La seva Carmen
se’n va de gira a la Xina
amb el Ballet de la Genera-
litat Valenciana i a l’abril
estrenarà 1910, un home-
natge als Ballets Russos de
Diàguilev en el seu cente-
nari. A més, Oller marxa a
Nova York com a ballarí per
interpretar el protagonista
d’El corregidor y la moline-
ra al Brooklyn Academy of
Music. ■

Sandrine Rouet protagonitza aquest ‘El meu Príncep’ amb
coreografia de Ramon Oller ■ SANTI CARREGUÍ

ART
El fons permanent
del MNAC, accessible
per internet
La col·lecció permanent del
Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC) és accessible a
partir d’ahir a tot el públic a
través del nou portal
art.mnac.cat i també a partir
de la web del museu
www.mnac.cat. De moment,
es poden consultar a través
d’internet 1.900 obres del
museu, amb fotografia, fitxa
tècnica i ubicació a la sala
corresponent.

Mor l’escultor i
pintor valencià
Salvador Sòria
L’escultor i pintor valencià
Salvador Sòria, membre del
grup Parpalló, va morir ahir
als 95 anys a la localitat ala-
cantina de Benissa. Premi
d’Arts Plàstiques de la Gene-
ralitat Valenciana, Sòria es va
exiliar a França, però el 1953
va tornar a València. En aque-
lla època va abandonar la fi-
guració i va començar a inte-
ressar-se per l’escultura, amb
obres amb fusta cremada i
planxes de ferro.

El ‘Mitjó’ es pot visitar
sense cita prèvia
durant 2 mesos
A causa de la gran demanda
de públic, la Fundació Tàpies
ha decidit que el Mitjó es
podrà visitar en el pati poste-
rior del museu sense cita prè-
via durant els pròxims mesos.
En les tres jornades de portes
obertes, el cap de setmana
passat, gairebé 9.500 perso-
nes van visitar la Fundació.
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