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LA TRAGÈDIA DEL 'BAILAOR' ALIENAT 

• El Ballet Nacional d'Espanya porta 'El Loco' al Liceu

E. S.

'El Loco'
Local: Liceu
Horari: Divendres, 12. 20.30 hores. Diumenge, 14, 18.00 hores
Preu: De 6 a 80,50 euros

Després de l'estrena al Teatro Real de Madrid, al setembre, arriba al Liceu la tràgica història de Félix
Fernández, El Loco, el bailaor sevillà d'origen humil que va passar a la història de la dansa per haver
treballat amb Serguei Diaghilev, director dels Ballets Russos, i pel seu desgraciat final, reclòs en un
sanatori psiquiàtric lluny de la seva terra. Amb idea original, llibret i direcció d'escena de Francisco
López i coreografia de Javier Latorre, el Ballet Nacional d'Espanya porta a escena aquest ballet flamenc
que parla de la bogeria de la creació.

Després d'haver-lo vist ballar en un cafè cantant de Sevilla, Diaghilev va contractar el Loco el 1919
perquè ensenyés balls espanyols als ballarins russos que estaven a punt de representar El sombrero de
tres picos, de Manuel de Falla, a Londres. Es diu que el dia de l'estrena va embogir al veure que el seu
nom no era als cartells, i va fugir. La policia el va trobar ballant una farruca a l'església de Saint Martin in
the Fields i va ser internat amb esquizofrènia catatònica en un asil, on va morir, sol, el 1941.

Sobre aquesta nota biogràfica, els autors d'El Loco, amb música contemporània i flamenca de Mauricio
Sotelo i Juan Manuel Cañizares, han ideat 10 escenes, un pròleg i un epíleg que recreen la història de
Félix Fernández com un flashback, quan el bailaor ja està al final dels seus dies.
Quadro flamenc de l'obra El Loco
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