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A
l ballet clàssic, o
se’l cuida a cons-
ciència o entra en
decadència. No hi
ha terme mig. I és
lògic que sigui així

ja que es tracta d’un art que recu-
pera un passat estèticament exi-
gent, amb un llenguatge que si no
aconsegueix emocionar, tard o
d’hora grinyola i perd el sentit i la
raó de ser als escenaris del segle
XXI. Especialment si aquests es-
cenaris depenen d’una economia
de la Senyoreta Pepis com la que
regeix aquest país. De manera
que no sorpren el fet que, en no-
més una setmana, algunes de les
companyies del país hagin amena-
çat de fer lesmaletes, s’hagin deci-
dit a tancar o hagin rebut clatella-
des de la crítica.
Estem parlant del Ballet de

Barcelona capitanejat per Ángel
Corella, que no està aconseguint
trampejar la situació ni amb un
ERO de sis mesos; parlem del
Ballet David Campos, que des-
prés de suspendre la gira per
Catalunya, tanca la barraca i s’aco-
miada amb la seva Bella dorment;
i de la Companyia Nacional de
Dansa (CND) que en el retorn a
les puntes del clàssic després de
dues dècades d’abstinència ha re-
but dures crítiques per l’actuació
de dijous al Real. En fi, ballar per
no plorar.
La culpa, en tot cas, no la té la

crítica. En qüestions de ballet, el
més important és saber qui ets i
en quines condicions i davant
quin públic et trobes. I per molta
set de puntes que tingui l’audièn-
cia espanyola, si el resultat no és
el desitjat, s’ha de deixar clar,
tant al director de la CND, José
Carlos Martínez, com al públic,
que en el seu entusiasme pot no
voler distingir entre un temps
d’adaptació merescut i un espec-
tacle que, per falta de liquiditat,
no està a l’altura d’un Real.
En qualsevol cas, l’exigència de

qualitat no deu ser la raó de les
administracions per continuar
ignorant la dansa, tant a Espanya
com a Catalunya. Perquè si ho
fos, seria lògic ocupar-se de po-
sar-hi remei en lloc de deixar pas-
sar oportunitats importants, com

la de tenir una figuramundial dis-
posada a establir-se a casa teva,
partint del fet innegable que una
companyia de ballet no es manté
sense ajuts públics en una socie-
tat sense filantropia.
És el cas d’Ángel Corella. Per

què no ha reeixit el seu projecte a
Barcelona? Per començar, caldria
remuntar-se a les primeres troba-
des amb la regidoria de cultura
de la ciutat –abans fins i tot de la

seva marxa a Castella i Lleó– en
què, potser per falta de sintonia o
diplomàcia, Corella i la que lla-
vors actuava de representant (la
sevamare) sembla que no van co-
mençar amb bon peu. No s’ha
d’oblidar que es tractava –i es
tracta– d’una superestrella del
ballet internacional, pel qual a la
Met de Nova York s’han arribat a
pagar xifres d’escàndol en la re-
venda. Una figura quemereix en-

voltar-se d’un equip de professio-
nals molt a l’altura del seu valor
artístic. En canvi, Corella ha estat
sempre una persona tan entusias-
ta de la feina com propera i possi-
bilista, cosa que no sempre dóna
bons resultats quan es tracta de
sol·licitar subvencions i esperar
compromisos d’una institució pú-
blica. D’altra banda, una adminis-
tració coneixedora del terreny
del ballet hauria sabut suggerir-li

a Corella associacions pertinents
amb alguna figura de la direcció
artística que garantís una trajectò-
ria sòlida a la companyia i la pro-
jectés amb certa personalitat.
Res d’això no va succeir. Core-

lla va marxar a la comunitat
autònoma que li oferia diners
per, finalment, amb el terrabas-
tall de la crisi, tornar a la Barcelo-
na que tant estima i que tan poc li
ofereix. És el que té la crisi, que

l’escàs capital fuig del conflicte:
Corella ha pres decisions pel seu
compte, ha rebatejat el seu ballet
amb el nom de Barcelona –cosa
que hauria d’honrar-nos però
que a l’Ajuntament no va acabar
d’agradar per una qüestió de
formes– i ha donat xifres contra-
dictòries o poc determinants
sobre el que la Diputació de Bar-
celona li havia promès o atorgat,
o el que se li havia garantit –o no–
des de la Generalitat i l’Ajunta-
ment. Un ball de quantitats que
en successives rodes de premsa,
amb la seva mare com a portaveu
eventual, va deixar a la premsa
un mica tèbia.
D’altra banda, tal com defensa

el ballarí madrileny en aquestes
pàgines, seria magnífic que arri-
bés a un acord amb el Liceu, no
per convertir-se en companyia
resident–nohi ha diners ni garan-
ties, ja que s’ha vist com el Gran
Teatre trampeja la crisi reduint a
lameitat les companyies de ballet
per la temporada vinent– sinó
per comprometre’s a una ac-
tuació a l’any, amb diverses fun-
cions. Esclar que això tindria sen-
tit si no es programessin només
dues companyies, com succeirà
l’any que ve. El ballarí diu que el
Liceu s’estalviaria diners si no
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portés companyies de fora i que
amb la seva recaptaria el triple, es-
clar que això ho calcula comptant
vendre tota la taquilla durant qua-
tre setmanes. I no ens enganyem,
el Liceu amb prou feines omple el
teatre amb quatre companyies
diferents i quatre funcions cada
una. Caldrà esperar que l’oficina
del Liceu aNovaYork posi la tem-
porada a la vista del món. Així sí
que lluiria Corella.c

ESTEVE GIRALT
Reus

L
a veu reposada d’Án-
gel Corella (Madrid,
1975) s’expandeix
per la platea del tea-
tre Fortuny, a Reus

(Baix Camp). Sobre l’escenari
fan el seu primer escalfament els
ballarins del VI Premi Internaci-
onal de Dansa Roseta Mauri,
acompanyats d’un piano. Core-
lla, president del jurat d’un con-
curs ambvocació depro-
jectar noves figures, ob-
serva amb devoció els
ballarins novells. Entre
les passions del ballarí,
coreògraf i director del
Barcelona Ballet, com-
panyia fundada a la capi-
tal catalana, hi ha la pro-
moció de nous talents.

Segueix il·lusionat?
És un al·licient veure
que encara hi ha gent
dedicada al món de la
dansa a Espanya, això
ens deixa veure que hi
continua havent tradi-
ció. Però formemels ba-
llarins i se n’han d’anar
fora perquè no troben
feina. Els dos grans tea-
tres d’Espanya no tenen
companyia de dansa
clàssica pròpia, com sí
que passa a tot arreu.

Esperances?
He lluitat, he invertit,
he fet tot el possible per poder
aconseguir aquesta companyia
de dansa clàssica. Al final, a poc
a poc s’està diluint i desaparei-
xent, fins que acabi com totes les
companyies de dansa a Espanya.
Mantenir 70 ballarins de forma
privada, sense cap suport institu-
cional, és impossible. Però conti-
nuo esperant que algun dia arri-
bi algun polític que vegi en crear
una companyia de dansa no una
despesa sinó una inversió que
pot salvar teatres, com el Liceu.

Seria viable?
Amb els diners que costa portar

una gran companyia quatre vega-
des a l’any es podria pagar una
companyia pròpia que ballaria
quatre setmanes, amb el triple
de recaptació. No només es co-
bririen despeses. I donaríem fei-
na a molts ballarins espanyols
que acaben de formar-se i aca-
ben marxant. Continuo pregun-
tant-me el perquè, si és pel direc-
tor del Liceu. L’any passat, el
Barcelona Ballet va ser l’única
companyia que va omplir. És un
despropòsit, un disbarat.

Comestà el Barcelona Ballet
després de l’ERO temporal?
Tenim un deute bestial, vam ve-
nir amb una promesa en ferm
que no s’ha arribat a complir.
Ara estem veient com podem
continuar endavant sense abai-
xar el nivell dels ballarins. Però
arribarà un moment que hau-
rem de prendre una decisió i dir
fins aquí hem arribat. Si el Liceu
no vol aquest projecte, i la raó
no és que no pugui, jo sense cap
problema agafaré la meva male-

ta i tornaré amarxar. Ha de can-
viar la mentalitat.

S’ha concretat alguna cosa?
No, seguim esperant.

Generalitat i Ajuntament de
Barcelona tampoc?
No. Hi ha gent de la Diputació
que ens està donant molt suport.

El Barcelona Ballet segueix?
Sí, hem sortit de l’ERO. Estem
en un impàs. Molts dels balla-
rins han agafat contractes tem-
porals amb altres companyies,
cosa que evindencia la seva qua-
litat. Tots els que han volgut sor-
tir, ho han aconseguit. Ens hem

quedat amb un grup de 18 balla-
rins per a espectacles de petit
format, no els grans ballets.
Abans movíem més de 70 balla-
rins.

Endavant amb el centre de
dansa de Figueres?
Està tot aturat fins queno se sàpi-
ga què passarà amb la compa-
nyia, no té sentit continuar cre-
antmés escoles. Per què? Perquè
s’emportin els ballarins a l’estran-
ger? Abans cal veure què passa
amb el Barcelona Ballet. No pre-

sentarem cap altre
ERO, ja he invertit prou
patrimoni i salut. He
aturat fins i tot la meva
carrera abans d’hora,
vaig deixar l’American
Ballet Theatre.

Prendrà decisions
aviat?
D’aquí poc, aquest any.
Vull saber on sóc per de-
cidir el futur de la com-
panyia i el meu futur.
Tinc possibilitats de di-
rigir altres companyies
fora. Si no la volen, aga-
faré les maletes i me
n’aniré. Em farà molta
pena pels ballarins i
pels aficionats que van
al Liceu i volen veure
dansa clàssica.

Com resisteix el Ro-
seta Mauri a la crisi?
És molt difícil per als
nois pagar-se l’estada,
però ésuna gran oportu-

nitat per a ells. La Fundació del
Fortuny fa una tasca tremenda
per mantenir el concurs viu.

Continuarà ballant?
Sí, ho faig de forma relaxada,
amb una connexió lleugera amb
el públic, em diverteixo amb
ells.

Fa classes a Barcelona?
Sí, fem torns amb lameva germa-
na Carme. Quan assajo amb la
companyia, ella fa les classes de
l’escola.

Qui és ara el seu mànager?
Jo mateix, amb l’ajuda de la me-
va secretària.c
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“No té sentit
crear més escoles
perquè s’emportin
els ballarins fora”
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Ángel Corella, ballarí, coreògraf i director del Ballet de Barcelona

Lluitant pel Roseta Mauri.
Una participant del concurs
de ballet assaja al teatre
Fortuny de Reus; el guanya-
dor d’aquesta edició va ser
el madrileny Sergio Méndez

“Si elLiceunoensvol,marxaré”


