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Corella explora la versatilitat

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l Corella Ballet de Castella i 
Lleó torna, a partir d’avui a 
la nit, a Barcelona amb un 
gran xou que ha entrat en 

la llista dels 10 millors espectacles 
de l’any, segons la revista especialit-
zada Dance Europe. El ballarí i direc-
tor ha fet seva la frase que en la varie-
tat hi ha el gust i presenta quatre core-
ografies molt diferents que ressalten 
la versatilitat dels seus ballarins en 
obres clàssiques, neoclàssiques i con-
temporànies.
 «Aquesta mena de programes són 
poc habituals. Els podem oferir per-
què la companyia ha arribat a un ni-
vell molt alt en poc temps. I apostem 
per coreografies innovadores i fres-
ques», destaca Corella, que va veure 
frustrat el projecte d’instal·lar la se-
va companyia i futura escola de dan-
sa a Catalunya. Però mai no hi ha re-
nunciat i encara somia establir-se a 
Barcelona o prop de la capital cata-
lana. Així, coincidint amb la seva no-
va visita l’alcalde de Figueres, San-
ti Vila, ja ha anunciat l’interès per 
acollir-los. «La Junta de Castella i Lleó 
ens dóna suport, però com a direc-
tor sempre intentaré aconseguir el 
millor per als meus ballarins», diu 
aquest crac de la dansa que repassa 
les quatre peces que presenta al Tea-
tre Tivoli.

3SOLEÁ PAS DE DEUX. És un encre-
uament entre el flamenc i el clàssic 
ideat per l’aclamada María Pagés, 
que es va estrenar a Nova York fa gai-
rebé un any i ara arriba a Barcelona. 
«La María va crear aquesta peça amb 
la intenció de traslladar a escena 
la relació tan especial amb la meva 
germana Carmen i com sempre ens 
hem recolzat», explica Corella. Co-
mença amb ella talonejant en pun-

La companyia del 
ballarí porta al Tivoli 
un gran muntatge amb 
4 peces ben diferents

Corella Ballet de Castella i Lleó
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33 Ángel i Carmen Corella, en una fotografia promocional de Soleá pas de deux, que uneix clàssic i flamenc.

MANUEL DE LOS GALANES

tes i l’Ángel els segueix fent voltar les 
mans i els braços en clau flamenca. 
És tan breu com intensa: dura vuit 
minuts. «És una fusió real entre dos 
estils de dansa», diu Corella. «Amb 
María Pagés ens coneixem des de fa 
anys perquè ens hem anat trobant 
per tot el món. Per mi, és com si fos la 
nostra quarta germana», afegeix.

3SUITE RAYMONDA. Una peça amb 
tutús i puntes amb danses folklòri-
ques d’inspiració hongaresa estre-
nada al Teatre Mariinsky el 1898. 
Entusiasmarà els fans del ballet. La 

coreografia de Marius Petipá, amb 
música d’Alexander Glazunov, dura 
mitja hora i exigeix un alt nivell tèc-
nic. «Reuneix tots els elements del 
clàssic», comenta Corella, a qui, per 
cert, el va entusiasmar la interpreta-
ció de l’actriu Natalie Portman a Cis-
ne negro: «Encara que recorre a uns 
clixés exagerats, el film mostra l’es-
forç del ballarí i també com la passió 
per la dansa pot portar-te fins i tot a 
la bogeria».

3FOR 4. Aquesta peça coral de 20 mi-
nuts va ser creada pel sol·licitat core-
ògraf britànic Christopher Wheel-
don per a lluïment de quatre balla-
rins masculins a Els reis de la dansa, 
un muntatge on va participar el ma-
teix Corella. És una exhibició de tèc-
nica i virtuosisme acompanyada del 
cèlebre quartet de corda de Schubert 
de La mort i la donzella. Cadascun dels 
intèrprets explora un element de la 
dansa: la precisió, la força, la rapi-
desa i el port de bras, és a dir, la part 
alta del cos. «Per a aquesta compa-
nyia he agafat el millor de cada esco-
la. Per aquest mateix motiu podem 
oferir un programa tan variat i exi-
gent com aquest. La seva versatilitat, 
entusiasme i ganes de donar-ho tot 
fan possible aquest espectacle», des-
taca el director.

3DGV: DANSE À GRANDE VITESSE. 
Wheeldon també firma aquesta obra 
electritzant, estrenada amb èxit pel 
Royal Ballet el 2006. Un grup de 26 
ballarins, tants com minuts dura 
la coreografia, ballen amb la rítmi-
ca música que Michael Nymam va 
crear per commemorar l’estrena 
del tren d’alta velocitat entre Lilla i 
París. El contrast entre moviments 
ràpids i lents i la idea del viatge es 
plasmen en escena mitjançant es-
cenes on Wheeldon utilitza la sime-
tria dels moviments, però deixa es-
pais perquè cada intèrpret s’expressi 
amb veu pròpia. Corella participa en 
aquesta peça on fa parella amb Nata-
lia Tapia, «la Sylvie Guillem espanyo-
la», apunta el ballarí, que té previst 
portar al Liceu la producció d’El llac 
dels cignes. H

ses que se segueixen per muntar 
una gran producció», diu Corella, 
que mostrarà una part d’un assaig i 
respondrà també les preguntes del 
públic. Encara que sempre ha de-
fensat que no cal saber dansa per 
disfrutar d’un espectacle, sempre 
s’ha preocupat per estendre ponts 
amb el públic més enllà de les se-
ves obres.

33 En el seu entestament per acos-
tar la dansa a nous públics, Ángel 
Corella explicarà demà de quina 
manera es prepara una producció 
de ballet com ara El llac dels cig-
nes. La sessió tindrà lloc al mig-
dia al mateix Teatre Tivoli i l’entra-
da costa 8 euros. «Ho mostrem tot. 
Des de com ens ho fem per aixe-
car  una ballarina fins a totes les fa-

L’estrella explica l’‘abc’ del ballet
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Traspassar el testimoni. Això va fer 
Pina Bausch sense saber-ho quan 
va decidir remuntar Kontakthof 
amb joves que no havien ballat mai 
ni actuat en un teatre. La peça es va 
estrenar el novembre del 2008 i el 
juny del 2009 es va morir aquesta 
artista alemanya, gran renovado-
ra de la  dansa. L’obra arriba al Mer-
cat de les Flors interpretada per 26 
nois i noies de 14 a 18 anys, la majo-

ria dels quals ha descobert la dansa 
gràcies a la inconformista Bausch, 
que el 2000 ja es va atrevir a recupe-
rar aquesta obra de 1978 amb intèr-
prets més grans de 65 anys.
 «Kontakthof és un lloc de trobada 
per buscar contactes. Mostra’t a tu 
mateix, rebutja. Amb por. Amb de-
sitjos. Decepcions. Desesperacions. 
Primeres experiències. Primers in-
tents», va dir Bausch sobre una pe-
ça on volia plasmar l’univers de les 
relacions humanes. Els intèrprets 

El testament 
de Pina Bausch

La coreògrafa va elegir estudiants de 14 a 18 anys, 
sense experiència en la dansa, per a l’última creació

laboradora que va treballar de pro-
fessora de ball als assajos.
 Dos dels intèrprets de la versió 
que arriba al Mercat ja estudien 
dansa a Essen i dos més es plante-
gen iniciar-se en el teatre. «Aques-
ta experiència els ha obert noves 
mires», afirma Billiet. «També els 
ha ajudat a madurar, a confiar en 
si mateixos», afegeix.
 Pina Bausch va transmetre a tot-
hom la seva passió per la dansa que 
també ha quedat plasmada a Dan-
cing dreams, un interessant docu-
mental d’Anne Linsel sobre el pro-
cés de creació d’aquest Kontakthof. 
Una part del film es podrà veure 
aquests dies, juntament amb altres 
documents sobre la tasca de la co-
reògrafa, en una nova sala del Mer-
cat de les Flors que, a partir d’avui, 
portarà el nom de Pina Bausch. H

33 Experiència iniciàtica 8 ‘Kontakthof’ juga amb la seducció.

UNA PRODUCCIÓ EMBLEMÀTICA AL MERCAT DE LES FLORS

de la versió juvenil han estat selec-
cionats d’una desena d’escoles i ins-
tituts gens elitistes de Wuppertal, 
ciutat que acull la seu de la compa-
nyia. Alguns d’ells es van estranyar 
al veure els vestits de gala que havi-

en d’utilitzar per a una peça en què 
la seducció i l’erotisme juguen un 
paper clau.
 «Tots els qui hem treballat amb 
Pina portem el seu esperit a dins», 
diu Bénedicte Billiet, una fidel col-

Kontakthof amb joves a partir de 14 anys
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