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L’EstiuLes Imatges

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Ángel Corella, director artístic. Ángel i

Carmen Corella, Lucía Lacarra, Alicia
Amitrain, Marlon Divo i Jason Reilly. �
DIA:  13 d’agost, 10 hores. Festival del
Castell de Peralada.  

al vegada sigui exagerat
afirmar i considerar que
la bellesa té un límit ab-

solut, que la bellesa pot arribar a
ser total i, fins i tot, pot ser exage-
rat que algú pugui dir que aquest
estat immaterial pot assolir unes
cotes tan elevades que la discussió
no hi tingui un lloc. És i seria exa-
gerat perquè la consideració de
bell, de bonic és, per damunt de
tot, subjectiu i el que uns ulls cap-
ten d’una manera, uns altres ulls
ho capten d’una altra i la percep-
ció està supeditada a altres varia-
bles com l’estat d’ànim, la cultura
adquirida, l’experiència acumu-
lada, el contrast amb altres cir-
cumstàncies igualment belles...
Però, la sensació, el regust que
ens queda, després de veure la
companyia d’Ángel Corella, és que
existeix la bellesa total, la perfec-
ció estètica. És discutible, natu-
ralment, perquè tot és opinable.
Però malgrat això, l’espectacle que
es va presentar a Peralada ha de te-

nir el qualificatiu més superlatiu. 
Corella Ballet, que viu i resideix

a la comunitat autònoma de Cas-
tella i Lleó, havia fet l’intent de fi-
xar el seu laboratori d’art al nostre
país, però les negociacions es van
fer tan eternes que el ballet i el seu
principal ballarí van abandonar la
idea que va aterrar, finalment, al
centre peninsular. I aquí en tenim
bé prou amb els nostres quatre mi-
tes sòlids, petris, inamovibles. Co-
rella, a Peralada, va presentar una
àmplia companyia i quatre balla-
rins convidats. L’espectacle va ser
divers i variat des del punt de vis-

ta musical com a base i pilar únic
de tot espectacle de dansa, i des del
punt de vista coreogràfic. 

Tot l’espectacle era un home-
natge a Roland Petit, el mite su-
prem i reverencial de la dansa de
tots els temps. A l’inici de tot, el cos
de ball, amb intervencions a duo,
va presentar una peça de mitja
hora de durada amb els compas-
sos del Concert núm. 1 per a violí
de Max Bruch. Una peça de factura
clàssica en què la companyia va
mostrar un elevat nivell de per-
fecció, agilitat i disciplina. 

La part segona de l’espectacle

van ser els minuts del lluïment dels
millors ballarins de la companyia,
si és que es pot parlar d’indivi-
dualitats en un grup de dansa
com el que ens ocupa on tots, ab-
solutament tots i totes, excel·leixen
en totes les virtuts d’aquesta ma-
nifestació artística. Natalia Tapia i
Dayron Vera van provocar exalta-
cions d’admiració. Però, després els
ballarins convidats Alicia Ama-
triain i Jason Reilly van trencar
motlles i estils i amb música per-
cutida, obstinada, trepidant van
oferir Mona Lisa Pas de deux, un
duo atrevit, innovador, d’estructura

moderna. I, tot seguit, un retorn
dràstic a les formes clàssiques,
amb música de Jules Massenet i
l’exhibició immillorable de Lucía
Lacarra i Marlon Dino, igualment
convidats.  

Angel Corella i Carmen Corella,
units pel cognom, però també
units en els mateixos objectius
artístics, van donar un autèntic
espectacle sense més afegits que
unes cadires i l’ampli escenari.
Soleá era un muntatge de la co-
reògrafa María Pagés i música
d’arrel flamenca de Rubén Leba-
niegos, que va fer esclatar aplau-
diments i crits d’admiració. En
aquell instant, acabada la peça,
Carmen Mateu va fer entrega a An-
gel Corella de la Medalla de Festi-
val com a reconeixement, incon-
dicional, del ballarí al certamen ar-
tístic de l’Alt Empordà. 

Una tercera part concloïa la
gala, sota el segell inconfusible
de la música de Michael Nyman,
una exhibició del conjunt, de tots
els membres que componen la
companyia, amb un DGV: danse à
gran vitesse, una coreografia àm-
plia d’elements humans que tan-
cava un espectacle que havia do-
nat de si tot el que s’esperava del
conjunt d’Angel Corella, sense de-
fraudar als qui esperaven més
clàssic i menys contemporani o els
que esperaven un espectacle a la
inversa: més obres d’avui contra les
més clàssiques. Va satisfer, doncs,
tots els interessos. Equilibrat, i so-
bretot, perfecte, d’una bellesa fora
de tots els paràmetres.
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DANSAEL BALLARÍ ÁNGEL CORELLA TORNA AL FESTIVAL DEL CASTELL DE PERALADA ACOMPANYAT PER LES
BALLARINES LUCÍA LACARRA I ALICIA AMITRAIN PER OFERIR UN ESPECTACLE QUE, COMBINANT LES FORMES CLÀSSIQUES
I D’ALTRES DE MÉS ATREVIDES, SERVEIX D’HOMENATGE AL MÍTIC COREÒGRAF FRANCÈS ROLAND PETIT

Una bellesa absoluta a Peralada 

Jaume Busqué i Barceló PERALADA

BALLET CRÍTICA

Un dels moments de la gala de dansa que el Corella Ballet Castilla y León va oferir al Festival de Peralada. 

JOSEP AZNAR

La música, a vegades, genera
imatges que marquen tant com el
propi so. La imatge de la cantaora
Estrella Morente cantant, plorosa,
al costat del taüt del seu pare En-
rique durant el seu funeral el Na-
dal passat és una d’aquestes esce-
nes que el món del flamenc re-
cordarà durant  anys. 

Convertida en paladina del lle-
gat del ja mític Enrique Morente i
després de passar pel festival de
Cante de las Minas de la Unión, on
se’l va homenatjar la setmana pas-
sada, Estrella va oferir un concert
festival Portalblau de l’Escala que
es pot resumir en tres instantànies. 

Des de l’«ai papaíto...» amb
què comença El Pregón del Niño de
las Moras, el primer dels temes del
recital i que es va convertir en la
banda sonora de la primera imat-
ge de la nit, la figura del difunt En-
rique Morente va sobrevolar cons-

tantment les ruïnes d’Empúries,
tant en el repertori com en l’ànim
del públic. 

El concert va arrencar amb l’es-
cenari a les fosques. Sobre la tari-
ma, en penombra, s’entreveien
els sis músics que, amb palmes,
cors i guitarres acompanyen Es-
trella Morente. Ella, però, va apa-
rèixer per sorpresa, vestida amb
una túnica blanca d’inspiració
clàssica i amb el cabell recollit, can-
tant mentre avançava entre les
columnes del fòrum romà. 

A partir d’aquí, va anar combi-
nant temes del seu proper disc,
com el Réquiem inspirat en el
poema Tras un amoroso lance de
Sant Joan de la Creu, amb d’altres
dels seus anteriors treballs, com la
Soleá Graná, així com peces del re-
pertori del seu pare.   

«Dime el hombre porque muere
, el sol se da en alumbrar, los astros
por que se mueren...», cantava Mo-

rente, amb la mirada apuntant el
cel, i acompanyada només per la
guitarra de Montoyita, anava des-
granant lletres amb les esquer-
des que provoca el dolor per la pèr-
dua com a tema central.

La segona imatge de la nit va ar-
ribar després d’un petit descans de
la cantant, que va cedir tot el pro-
tagonisme als seus músics, espe-
cialment a Montoyita, que es va
marcar un solo de guitarra que va
posar el públic dempeus, i a El
Popo, que va abandonar la per-
cussió per fer un zapateao sobre
l’escenari.  

Morente va reaparèixer amb
un vestit blanc i negre amb lluen-
tons, i ajudada per un enorme
ventall, va recuperar Estrella, amb
lletra del seu pare, abans de retre
tribut  a una altra de les sagues fla-
menques, els Flores, amb una se-
villana que recorria les lletres de La
Faraona, de Torbellino de color a

la Zarzamora, per culminar amb
el No dudaría del seu fill Antonio. 

Entre la Habanera imposible i
una versió aflamencada de La
noche de mi amor que va popula-
ritzar Chavela Vargas es va fer la
mitjanit, i va arribar el 14 d’agost,
data de l’aniversari de la cantaora. 

Els crits de «Visca el pare Mo-
rente!» i «Feliç aniversari!», van ser-
vir de preludi per a les primeres (i
últimes) paraules que l’artista va di-
rigir al públic per a agrair-los la vet-
llada a Empúries. «Cada vegada

em sento més catalana», va acabar,
just abans de deixar el micro a ter-
ra i cantar, a capella, Maria de la O. 

La imatge que va tancar la nit va
ser la més curiosa. Quan l’au-
diència ja es dirigia cap a la sorti-
da, la cantaora va reaparèixer en-
tre les columnes del fòrum, micro
en mà, i va marxar cantant men-
tre el públic la seguia, en proces-
só laica, pels camins de sorra del
conjunt monumental d’Empú-
ries. D’imatges com aquesta se’n
veuen poques, la veritat. 

L’ESCALA | ALBA CARMONA

Santificat sigui el teu nom, Morente
LA «CANTAORA» ESTRELLA MORENTE VA OFERIR AL PORTALBLAU DE L’ESCALA UN RECITAL MARCAT
PER LA FIGURA DEL SEU PARE ENRIQUE, MORT AL MES DE DESEMBRE, EN QUÈ VA AVANÇAR TEMES DEL
SEU NOU DISC I QUE VA CULMINAR EN UNA PROCESSÓ IMPROVISADA PER LES RUÏNES D’EMPÚRIES

El púlic seguint Estrella Morente per les ruïnes d’Empúries.
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