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LAMASIADEL
BALLET

MAITE CRUZ / ARXIU

El ballarí Ángel Corella a l’hotel Avenida Palace de Barcelona

E l primer motiu d’ha-
ver decidit fer l’esco-
la a Figueres és per
la perseverança i te-
nacitat de l’alcalde i

amicmeu Santi Vila... No és habi-
tual que els gestors polítics tin-
guin sensibilitat envers la dan-
sa”, aclareix l’estrella mundial
del ballet Ángel Corella, qui con-
sidera Espanya un país poc o
gens sensible al seu art.
Corella reconeix que Vila ha

anat a veure espectacles seus i ell
ha anat força vegades a Figueres.
Si la jugada li surt bé a l’alcalde,
Figueres es podrà vanagloriar
d’haver aconseguit una escola de
ballet clàssic d’alt rendiment de
referència planetària. L’única
que hi haurà a Espanya i que Co-
rella vol situar a l’altura de l’esco-
la reial britànica o l’AmericanBa-
llet. De moment Vila té el fona-
mental: Ángel Corella rendit als
seus peus. I amb ell la fundació
que porta el seu nom i la compa-
nyia de dansa clàssica (única aEs-
panya) que també porta el seu
nom.Diners pocs perquè el de Fi-
gueres és un dels ajuntaments
amb els números d’un vermell in-
tensmés estrident de la demarca-
ció. Fa dues setmanes Corella
anunciava per sorpresa que la
companyia ha decidit fixar la seu

a Barcelona i crear “una mena de
Masia com la del Barça (de ba-
llet) a Figueres”.
El també coreògraf, que ha ar-

ribar a ser el primer ballarí de
l’American Ballet Theatre, és
conscient que aquests processos
no solen ser curts i que hi haurà
complicacions. Quants projectes
s’han quedat als calaixos per la di-
ficultat de combinar finança-
ment, burocràcia i voluntats? Co-

rella explica ambpassió que la re-
sidència i escola internacional
“sumada al Museu Dalí i la Bulli
Fundation” completarà la pode-
rosa aura creativa de caràcter
mundial de la comarca de l’Alt
Empordà.
Alguns detalls de com serà, o

hauria de ser, l’escola segons la
visió del ballarí: Podrà acollir
fins a 150 alumnes vinguts d’ar-
reu delmón amb les seves habita-
cions, serveis i espais. S’instal·la-

rà en un edifici de nova construc-
ció que s’aixecarà en un solar
(ubicat al costat d’un institut de
secundària) cedit per l’Ajunta-
ment. L’edifici ha de ser molt pe-
culiar. No ha de tenir columnes
pel mig perquè s’han de poder
crear sales d’assaig de 300 me-
tres quadrats lliures de destorbs.
A Corella li agradaria que el pro-
jecte el firmés un arquitecte de
renom, però en temps precaris
no ho considera fonamental.
Estarà al costat d’un institut

de secundària perquè aquests jo-
ves d’entre 11 i 18 anys puguin
continuar amb els seus estudis
convencionals. De fet, la idea és
que l’escola pugui estar concerta-
da amb l’institut. Creu que es po-
drà finançar a través d’algun sis-
tema de pagament ajornat que
permeti, com aquell qui diu, anar
pagant-lo cadames. Per això està
molt pendent de com serà la no-
va llei demecenatge que ha anun-
ciat el Govern del PP. Confia
molt en la inversió privada. Diu
el ballarí que Figueres, coma ciu-
tat petita, es ideal per al desenvo-
lupament d’aquests xavals. “Una
ciutat gran no serveix”, diu. Li
agradaria que pel 2014 estigués
construïda, conscient també que
fins veure-la fetamolts peus hau-
ran sagnat fent puntes de ballet.c
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Segons la visió
de Corella, l’escola
podrà acollir fins a
150 alumnes vinguts
d’arreu del món

L’Espai Natural Protegit de les Gavarres és

un massís d’un gran valor ecològic, carac-

teritzat per una gran extensió forestal i

varietat ecològica.

La Diputació de Girona i l’Obra Social

”la Caixa”, dins del seu programa de pro-

tecció d’espais naturals, treballen conjun-

tament en la neteja i recuperació d’aquests

boscos per prevenir els incendis forestals.

Aquestes tasques es duen a terme amb

grups formats per experts i persones amb

dificultats.

PROTEGIR ELS ESPAIS NATURALS
ÉS PROTEGIR EL NOSTRE FUTUR

Girona protegeix

els seus boscos

L’alcalde de Figueres i el ballarí Ángel Corella
promouen la creació a la població d’una escola
internacional d’alt rendiment de ballet clàssic


