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A ngel Corella està
aconseguint el seu
somni de fundar una
companyia amb seu
a Barcelona, associa-

da a la ciutat i que porti el seu
nom. Els primers intents que va
fer li van costar un disgust. El tri-
partit no va estar per la feina i el
ballarí es va establir a Segòvia, on
els ajuts al Ballet Corella Caste-
lla-Lleó s’acaben d’esgotar. Crisi
per crisi, Corella no s’ho ha pen-
sat dos cops: ha tornat a casa amb
la seva companyia, ha llogat un lo-
cal a prop del Palau de la Música
on al maig pensa obrir una escola
i, tot i que continua en converses
amb les administracions catala-
nes, ha fet públic que passen a
dir-se Ballet de Barcelona. Sota
el flamant nom, la companyia
que dirigeix Corella porta al Li-
ceu aquesta setmana El llac dels
cignes en versió alleugerida (no-
més dues hores), per a l’estrena
del qual el ballarí s’ha buscat una
partenaire de luxe: ni més ni
menys que Sarah Lane, la rebel
doble de Natalie Portman a Black
Swan.

Vostè agafa ànimdavant l’ad-
versitat? Aterra en plena crisi i
sense gaires concrecions per
part de l’administració.
Ja fa nou mesos que negociem i,
tot i que no tinguem encara el su-
port que es mereix la companyia,
ja n’hi ha prou amb el fet que hi
hagi predisposició per què torni

aquí. La fundació i la companyia
va ser creada perquè fos el Ballet
de Barcelona, una companyia in-
ternacional com qualsevol de les
grans.Hemhagut de trucar cons-
tantment a la porta per tornar, pe-
rò una companyia d’aquest nivell
només podia ser a Barcelona.

Què ha canviat des de l’ante-
rior negativa?
El Govern. Amb el tripartit hi ha-
via interès per diferents parts pe-
rò no pas per totes. I no havien
vist el projecte fet, només era un
fantasma. Ara els acords amb les
administracions són millors per-
què la visió és molt més àmplia i
real. S’han adonat de la importàn-
cia d’una companyia d’aquesta
mena, amb ballarins professio-
nals d’arreu del món, que assoleix
l’homogeneïtat. I serà més fàcil
aconseguir finançament privat si
es diu Barcelona. Persones que
sempre m’han donat suport, com
CarmenSuqué, la baronessaThys-
sen o Valentí Fuster, ho veuen
com una cosa bona per a la ciutat.

I a quins acords ha arribat

amb les administracions?
Estem negociant convenis amb la
Diputació i l’Ajuntament. La pri-
mera, amb aportació econòmica
anual. L’Ajuntament ens donarà
suport en espècies: equipaments,
obertura de teatres i festivals... es-
tà estudiant cedir l’antic edifici
de La Vanguardia al Poblenou
com a seu de la companyia, però
necessita rehabilitació, de mane-
ra que mentrestant ocuparem el
local del carrer Ortigosa, que serà
una escola per a tota mena de pú-
blics. La Generalitat tampoc no
farà aportació financera. Però
tots estan entusiasmats amb el
projecte. L’alcalde de Figueres
ens cedeix uns terrenys a la ciutat
per fer l’escola-residència, amb
capacitat per a 100 joves a partir

dels 11 anys. Un parell d’empre-
ses s’ocupen de la construcció.

Aquesta escola de Barcelona
serà una alternativa a l’Institut
del Teatre?
Qui vulgui dedicar-se exclusiva-
ment al clàssic hi tindrà la seva

escola. Quan obres una escola es
crea molta més tradició i ganes.
Tot suma. En aquesta hi haurà
sis nivells de classes a partir dels
7 o 8 anys d’edat. Els que despun-
tessin podrien anar a Figueres: se-
ria com una selecció.

Ha generat malestar en la

dansa catalana el seu aterrat-
ge?
He rebut un parell de trucades,
sí. Entenc que es temi que les sub-
vencions variïn, però les adminis-
tracions han deixat clar que jo no
restaria ni canviaria res. Però hi
havia el perill de posar fi a la tra-
dició de la dansa clàssica en
aquesta ciutat. A més, admiro al-
guns coreògrafs d’aquí, comGela-
bert, que poden fer coses bones i
boniques per a la companyia. Po-
dria significar una nova era tant
per a ells com per a nosaltres.

Això de portar Sarah Lane és
una operació de màrqueting?
No, perquè quan vaig contactar
amb ella ja estava tot esgotat. Sem-
pre m’ha entusiasmat i a ABT, no
sé per què, no ha reeixit. Vaig pen-
sar en ella perquè al públic l’im-
pactarà veure algú que ha sortit
per tot arreu i perquè vull que co-
menci a conèixer la companyia i
hi col·labori assíduament. Ja li ha-
via parlat d’aquesta possibilitat.c

RETORN

Corella torna a
Barcelona i rebateja la
seva companyia amb
el nom de la ciutat

Corella, al centre, avança per la Rambla envoltat dels ballarins Dayron Vera, Alejandro Virelles, Momoko Hirata i Aaron Robison

LA DOBLE DE ‘BLACK SWAN’

“Vaig pensar a ballar
amb Sarah Lane a
l’estrena d’‘El llac...’;
impactarà al públic”

ANA JIMÉNEZ

Una seualPoblenou?

ENTREVISTA

Ángel Corella, ballarí i director

]L’Ajuntament de Barcelo-
na va puntualitzar ahir que
les negociacions amb Ángel
Corella es troben en una
fase “molt inicial” i que es-
tan subjectes a un requisit
previ, segons el qual el con-
sistori només prestaria aju-
da a la companyia del presti-
giós ballarí si garanteix un
mínim de cinc anys de viabi-
litat econòmica, és a dir,
que pugui finançar-se i man-
tenir-se. Només llavors co-
mençarien a parlar de la
possibilitat de cedir un equi-

pament a la companyia, que
no té per què ser l’antiga
rotativa d’aquest diari al
Poblenou. “Rehabilitar un
espai no és tan senzill, ha
d’observar-se a quins usos
es destinarà”, asseguren
fonts de la regidoria de Cul-
tura. De moment no s’ha
arribat ni tan sols, segons el
consistori, a plantejar la
contraprestació ni el calen-
dari de la cessió d’equipa-
ments. “Les negociacions
són lentes i necessiten els
seus tempos”, assenyalen.

L’ascensor per
a la seva llar

Ideal per habitatges unifamiliars.
Segur, confortable i econòmic.
Baix consum.
També per edificis existents.

SERVEI
a tota Catalunya i

País Valencià

EXPOSICIONS
D’ART

SUBHASTA DE
FEBRER

Dimecres dia 15 a les 17 h.

www.subarna.net
C/ Consell de Cent, 295

08007 Barcelona - T. 93 215 65 18
e-mail:subarna@subarna.net

Joies, Pintura, Mobles, Varis
EXPOSICIÓ: FINS AL
DILLUNS 13 (INCLÒS)

dilluns a divendres:
10 a 13,30 h. i de 16,30 a 20 h.

dissabtes i diumenges:
11 a 14 h. i de 17 a 20 h.

“ComaBallet de
Barcelona seràmés fàcil”


