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Kate Moss,
a Barcelona

La model va arribar
diumenge i ahir va rodar

un anunci de joieria per
a la firma Bvlgari

TVE recorda el
final de Franco

Una sèrie de minirepor-
tatges, iniciats ahir al final

dels telediaris, rememoren
el 20-N

ESTRELLES DEL BALL, A BCN

Patrons de l’American Ballet avalen
el projecte de l’artista a l’Empordà

Corella
busca
mecenes a
Barcelona

c

MARTA CERVERA
BARCELONA

Ángel Corella ha tornat a
Barcelona per oferir un es-

pectacle juntament amb destacats
ballarins de l’American Ballet, on
Corella triomfa des de fa 11 anys. Ac-
tuaran al Palau de la Música i oferi-
ran quatre funcions, a partir d’avui
(20.00 hores) fins dissabte, amb dos
programes diferents.

L’objectiu, a part de demostrar
una vegada més l’acollida que té la
dansa entre el públic, és animar els
mecenes privats a invertir en la gran
companyia de dansa clàssica i l’esco-
la residència per a un centenar
d’alumnes que projecta crear a Sant
Feliu de Guíxols (Baix Empordà).
L’edifici es construirà, després d’un

concurs internacional per al projec-
te arquitectònic, en uns terrenys de
5.000 metres quadrats que ha cedit
l’ajuntament.

«Són dies crucials per a la Fun-
dació Ángel Corella», va destacar
ahir Ramon Baiget, director de l’en-
titat. Per animar possibles mecenes,
avui arribarà una delegació dels pa-
trons de l’American Ballet, liderats
per Lewis Ranieri, home de negocis i
impulsor d’activitats de mecenatge
cultural. Estan disposats a donar su-
port al projecte amb un milió de
dòlars.

A part d’un sopar de gala a Barce-
lona amb empresaris i una conferèn-
cia de Ranieri, organitzats per la
Cambra de Comerç, la comitiva serà
complimentada per l’ambaixador
dels EUA a Madrid. En l’acte es valo-
rarà la implicació de polítics i em-
preses en el projecte.

«Vénen per veure quins suports
tindria aquesta proposta a Espa-
nya», va explicar Baiget. En aquests
últims tres anys, la Fundació Ángel
Corella ha temptejat les possibilitats
d’actuar regularment a Espanya, en
teatres d’òpera com el Liceu i el
Real, i al Teatro de la Zarzuela.

La fundació calcula que mantenir
la companyia costarà sis milions
d’euros a l’any, que es finançaran
amb aportacions d’empreses priva-
des mitjançant convenis de col.labo-
ració a tres i cinc anys. «Quan tin-
guem els fons necessaris, passarà
un any fins que presentem la nostra
primera producció», va explicar ahir
Corella, que té la intenció d’estrenar
dues propostes per curs.

El gran ballarí fa més de tres anys
que espera aquest moment: «La me-
va idea és crear una gran compa-
nyia amb 80 o 90 ballarins. No vull
pedaços, com sempre s’ha fet en
aquest país, sinó crear una compa-
nyia que estigui entre les millors del
món». I va afegir: «Espanya és un
gran planter de ballarins».

Els dos programes que presenta al
Palau comencen igual, amb una pri-
mera part de passos a dos en què Co-
rella ballarà a Who cares?, de George
Balanchine. Tango, de María Stekel-
man, Work within work, de William
Forsythe, i After the rain, de Chris-
topher Wheeldon, són les altres pro-
postes. «Totes són grans coreogra-
fies», va subratllar.

Avui i demà la segona part del
programa estarà dedicada a la suite
de Don Quixot, de Petipa, amb Ángel
Corella en el rol de Basilio. Dijous i
dissabte, en canvi, la continuació
tindrà sabor de Shakespeare amb
passatges de Romeu i Julieta, Somni
d’una nit d’estiu i L’amansiment de la
fúria.

I mentre Corella sua, Baiget espe-
ra «parlar aviat de realitats».<

EL BALLARÍ ACTUA
QUATRE DIES AL
PALAU DE LA MÚSICA

33 Ángel Corella, ahir, al Palau, després de presentar les seves actuacions amb estrelles de l’American Ballet

RICARD CUGAT

El ballarí protagonitza ‘Don Quixot’ al BTM amb el Ballet de Lituània

Igor Yebra: «La dansa és com
el futbol: com més, millor»

c

M. C.
BARCELONA

Igor Yebra va fer els
seus primers passos pro-

fessionals a la companyia de Víc-
tor Ullate, com Corella. Ell, en
canvi, ha optat per anar per lliure
i ha estat aclamat d’orient a occi-
dent. A Barcelona serà l’artista
principal en una producció de
Don Quixot, de Petipa, creada per
Vassiliev per al Ballet Nacional de
Lituània.

El Barcelona Teatre Musical
(BTM) acollirà quatre funcions a
partir de dijous (21.30 hores), fins
diumenge. «Vassiliev és un dels
meus ídols. La primera vegada
que vam treballar junts va ser
amb un Don Quixot que vaig in-
terpretar al Kremlin davant 6.000
persones, ja fa 10 anys. Aquesta
obra és especial», va comentar
ahir l’espigat ballarí bilbaí, que
treballa com a free-lance des de fa
quatre anys i és la principal estre-
lla convidada del Ballet de l’Òpe-

ra de Roma i de la de Bordeus.
Està satisfet de tornar a actuar a

Barcelona, on no pujava a un esce-
nari des del 1999. I l’estimula coinci-
dir amb una altra estrella espanyola
a la mateixa ciutat. «Tant de bo hi
hagués més espectacles de dansa
en la programació escènica». I afe-
geix: «La dansa és com el futbol:
com més, millor».

De totes maneres lamenta que «hi
hagi poques possibilitats de veure
un ballarí en un ballet complet a Es-
panya». No somia amb una compa-
nyia pròpia. «Ja estic bastant boig.
No tinc res que em cobreixi i no puc
fer vacances. Una mostra d’això és
que, quan em vaig casar, la lluna de
mel la vaig fer coincidir amb El Qui-
xot a Lituània», va recordar el ba-
llarí, marit de la presentadora Anne
Igartiburu. «Més que una compa-
nyia demanaria que hi hagués in-
fraestructures per a la dansa: esco-
les, conservatoris...».

Però és optimista perquè en totes
les grans companyies del món hi ha
ballarins espanyols. «Estem en un
bon moment. Tenim el que és pri-
mordial: el talent individual».

Compara la dansa clàssica amb
un esport d’elit. «El pitjor de fixar-
se tant en la tècnica és que podem
oblidar el més important, la comu-
nió amb el públic». Aspira a deixar
empremta. «M’interessa més que la
gent surti pensant en el que ha vist,
que no pas fer focs artificials».<

33 Igor Yebra, ahir, a Barcelona.


