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CULTURES 

La segona proposta de dansa in-
closa dins el Toc de Dansa va por-
tar, de nou, al teatre Kursaal de
Manresa el Ballet Víctor Ullate de
la Comunidad de Madrid, que va
ser precisament el responsable
d’oferir el primer muntatge de
dansa de gran format, Samsara,
damunt l’escenari del remodelat
teatre manresà, fa dos anys, i que
va deixar bocabadat el públic as-
sistent. Dissabte a la nit hi va tor-
nar. En aquesta ocasió va presen-
tar Coppélia, en una renovada
versió signada pel coreògraf Edu-
ardo Lao. Per a la seva creació, Lao
ha conservat la música original de
Leo Delibes, del , i ha alterat
el llibret original de Charles Nuit-
ter per oferir en escena una pro-
posta més moderna i propera a
l’espectador del segle XXI.

Coppélia és un androide per-
fecte, amb tots els trets femenins,
inventat al seu laboratori pel doc-
tor Coppelius. Coppelius s’obses-
siona pel seu darrer invent fins al
punt d’enamorar-se’n: veu en l’an-
droide la dona perfecta, sense de-
fectes. Una nit, un ésser fantàstic,
la Diva Espectral, s’apareix a Cop-
pelia i la converteix en una dona
real. D’aquesta transformació n’és
testimoni el jove Franz, l’encarre-
gat de manteniment del laborato-
ri del doctor, i Coppelia i Franz s’e-
namoren. El dia de la presentació
oficial en societat de Coppelia,
l’androide convertit en dona de-
cideix no continuar amb el doctor
i fuig per viure una nova vida al
costat del seu jove amor Franz.

Coppélia és una petita faula
amb final feliç. Damunt l’escena-
ri, si s’eliminessin tots els ele-
ments escènics i de vestuari del
muntatge, quedaria una solven-
tíssima i potent companyia de
dansa totalment efectiva. L’elenc de
ballarins és l’excel·lent base d’un
muntatge amb una història plana
i lleugera que, si aconsegueix fun-
cionar a mig gas, és gràcies a la
conjunció dels diferents elements
que formen la proposta de la com-
panyia: una escenografia, de Car-
les Pujol, atípica –si és té en comp-
te que es tracta d’un ballet clàssic–,
amb una estètica futurista i pro-
pera a la pel·lícula Metrópolis; un
vestuari (obra de Pedro Moreno,
Goya al millor vestuari per la pel·lí-
cula Goya en Burdeos, del director
Carlos Saura), impecable, colo-
rista i molt efectiu, que té el prin-
cipal encert a vestir els ballarins de
manera que brillen amb llum prò-
pia, i, tal com ja s’ha comentat, la
força dels intèrprets. 

Coppélia és, en definitiva, una
proposta clàssica amb pinzellades
contemporànies i neoclàssiques en
algunes de les peces presentades,
la qual cosa dóna agilitat i recur-
sos a la narrativitat de la història.
El públic assistent a la funció de
dissabte passat no va amagar les
seves reaccions, premiant el mun-
tatge amb aplaudiments que es
van anar succeint al llarg de tot el
muntatge. Al final, la presència a
l’escenari de Víctor Ullate i d’E-
duardo Lao va desfermar de nou
els aplaudiments, que es van per-
llongar durant una llarga estona

dins la Sala Gran del Kursaal.
El proper muntatge de dansa al

teatre manresà serà En clau de
jazz, un homenatge a George
Gershwin a càrrec del Ballet de Da-
vid Campos. Serà el dissabte  d’a-
bril, a / de  de la nit.

Després de formar part durant
catorze anys dels Ballets del Segle
XX, sota la direcció de Maurice Bé-
jart, Ullate va crear, el , una es-

cola de dansa de la qual va sortir
el ballet que porta el seu nom, que
es va presentar amb  ballarins al
teatre Arriaga de Bilbao, el  d’a-
bril del . Premi Nacional de
Dansa () i Medalla d’Or de les
Belles Arts (), l’any  va po-
sar en marxa la Fundació per a la
Dansa Víctor Ullate, que té per fi-
nalitat ajudar ballarins sense re-
cursos econòmics a formar-se.
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El Ballet Víctor Ullate
torna a convèncer al
Kursaal amb la seva
versió de «Coppélia»

La companyia, la posada en escena i el
vestuari, punts forts d’una història plana
�
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Fins al 29 de març es pot visitar a l’Espai 7 del Casino l’exposició Mira’ns.
10 dones, 10 artistes, la darrera proposta de l’associació Gènere i Gèneres,
que enguany arriba als deu anys de vida. La inauguració, dissabte al vespre,
va deixar petita la sala. A la mostra, deu dones artistes es fan mirar per mitjà
dels seus autoretrats, que han fet emprant disciplines diferents.
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Genère i Gèneres omple de mirades l’Espai 7

El Ballet Víctor Ullate va obrir,
fa dos anys, la programació
de dansa a l’escenari del
remodelat teatre Kursaal

La companyia va presentar
una renovada versió de
Coppélia, amb coreografia
signada per Eduardo Lao

L’escenografia de l’espectacle reprodueix una estètica futurista i propera a la de la pel·lícula Metrópolis
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La parella protagonista
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Ahir romania en observació a
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Manresa l’integrant de la compa-
nyia Brodas accidentat divendres
just quan feia mitja hora que havia
començat l’espectacle Iva inclòs,
programat al teatre Conservatori
dins el cicle Platea Jove. Des d’El
Galliner, entitat responsable del ci-
cle, Joan Morros va explicar que la
intenció és tornar a programar
aquest muntatge tan aviat com

sigui possible (d’aquí que es de-
manés als  assistents que om-
plien el teatre que guardessin l’en-
trada). Quan es pugui concretar la
propera data de l’espectacle es
portarà al Kursaal per tal que la
companyia marxi amb un bon sa-
bor de boca de Manresa, després
del desgraciat accident.

Els fets van tenir lloc divendres
al vespre. Feia mitja hora que ha-
via començat l’espectacle de hip-
hop quan un dels ballarins va
caure accidentalment a la fossa del
teatre. Vista la gravetat de la cai-
guda, tot i que les proves que li van
fer a l’hospital, segons Morros,
van donar com a resultat que no
s’havia fet cap fractura ni lesió
greu, es va suspendre la repre-

sentació. Ahir va comentar que,
després de la caiguda, tothom es va
quedar expectant perquè, en un
primer moment, ningú no entenia
què havia passat. Després d’in-
formar els assistents des de la
companyia i des d’El Galliner que
havia estat un accident, es va sus-
pendre la funció. La voluntat dels
organitzadors és no haver d’espe-
rar gaire temps per programar-la
de nou, cosa que dependrà, evi-
dentment, de la disponibilitat de la
companyia. Morros hi va afegir
que la representació es farà al
Kursaal com a recompensa als as-
sistents i a la companyia per l’en-
surt de divendres. No recorda cap
altra vegada en què hagin viscut un
ensurt així al Conservatori.
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El ballarí que va caure a la
fossa del Conservatori no es
va fer cap lesió greu, però ahir
continuava en observació
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Platea Jove preveu programar aviat, al
Kursaal, el muntatge suspès divendres

Una de les estètiques figures que es van veure a Coppélia
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