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Entrevista Víctor Ullate
Director de dansa. Eduardo Lao, deixeble de Víctor Ullate, ha volgut retre homenatge al seu mestre, i a la seva companyia, amb un muntatge que
repassa els millors moments dels darrers 20 anys als escenaris. Víctor Ullate, que es recupera d’una operació al genoll, vindrà a Manresa a saludar el públic

«En aquest país hi ha poca gent amb
formació artística i que apreciï la dansa»

La companyia Víctor Ullate Ba-
llet, reconeguda arreu del món, ar-
riba diumenge al teatre Kursaal de
Manresa (18 h) per representar 2
You Maestro, un espectacle dirigit
per Eduardo Lao, que ha volgut re-
tre homenatge al seu mestre, Víc-
tor Ullate. El muntatge recull es-
cenes de les millors obres que la
companyia madrilenya ha repre-
sentant durant els seus 20 anys.
Parlem amb Ullate (Saragossa,
1947), que es recupera d’una ope-
ració recent al genoll, però que di-
umenge assistirà al Kursaal.

Com es troba?
Bé, però convalescent, recupe-

rant-me d’una operació al genoll...
Vaig patir un accident a Cuba als
21 anys en una classe de ballet i em
vaig partir la cama en dos. Alguns
metges em donaven esperances,
d’altres em deien que no tornaria
a actuar... He ballat tota la vida amb
molt sacrifici i he aconseguit molts
èxits arreu del món. La meva vida
ha estat molt interessant.
Carn de llibre?
Et dono una exclusiva?
Som-hi!
Estic preparant les meves me-

mòries, que sortiran l’any que ve,
coincidint amb el vint-i-cinquè
aniversari de la companyia. Les es-
criurà Carme Guaita.
A quina edat va abandonar el

ballet?
Fa uns 10 anys vaig tenir dos in-

farts. Vaig decidir parar, però la

companyia va continuar, perquè al
meu darrera hi havia Eduardo
Lao, el meu primer alumne.
Aquest és el seu deixeble, que

dirigeix l’homenatge que di-
umenge es veurà a Manresa.

Exacte. Lao és un ballarí mera-
vellós que va tenir la idea de fer 2
You Maestro, basat en la meva
història. És un muntatge molt
commovedor, preciós, en el qual,
a partir del ballet, representa di-
versos fragments de les meves co-
reografies. El fil argumental és les
vivències d’un nen (jo) que co-
mença a interessar-se pel flamenc
i després segueix per la música
clàssica. És un espectacle amb
molt sentiment i fantasia en el
qual jo hi havia d’aparèixer a la part
final, però ara amb la lesió al genoll
no ho podré fer...
De totes maneres, vindrà a

Manresa?
Sí, i tant! Segurament sortiré a

la part final a saludar el públic en-
cantador.
Lao diu que és el seu deixeble.

Quin és el mestre d’Ullate?
Considero que la meva mestra

ha estat María de Ávila, que en els
meus inicis crec que era l’única
que hi havia per Saragossa. Des-
prés he tingut la sort de treballar
amb primeres espases mundials
de la dansa.
I per les seves mans també

han passat artistes que avui són
considerades estrelles del ballet.

Sí, la llista és llarga: Ángel
Corella, Tamara Rojo, Joa-
quín de Luz, Lucía Lacarra,
Ruth Miró, Jesús Pastor,
Igor Yebra, etc.

Quin creu que ha estat l’èxit de
la companyia Víctor Ullate Ballet?

Esforç, treball i, tot i que no
quedi gaire bé dir-ho, suposo que
jo tampoc no ho he fet malament.
No és fàcil guanyar-se el respecte
internacional, ni anar pels teatres
de tot el món i rebre ovacions.
I a l’Estat espanyol, se sent re-

conegut?
La dansa i, en general la cultu-

ra, estan en un moment molt difí-
cil a Espanya. La cultura sempre és
l’últim quan hauria de ser el pri-
mer. Però falta educació i forma-
ció artística. La majoria dels polí-
tics no tenen formació artística i en
dansa sembla que estiguin a la cua
del món. Caldria més educació
perquè es respectés l’art. En aquest
país hi ha poca gent que apreciï la
dansa. Haurem d’esperar a les no-
ves generacions per tenir el nivell
de sensibilització d’altres països.
Països com quins?
Alemanya, França, Anglaterra i

Suïssa, per exemple, tenen una
formació artística
molt completa. A
més, en tots
aquests llocs es
r e s p e c t a

molt els creadors. Aquí sem-
bla que només impor-

ti el futbol.
En aquest sentit,

a banda de la seva
companyia, a la
Fundación Para
la Danza Víctor
Ullate també
s’imparteix edu-
cació?

Sí. Ens dirigim
a nens sense re-
cursos perquè,
amb ajuda, es

puguin fer un lloc
dins el món de la
dansa.
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«Als 21 anys em vaig

partir la cama en dos a

Cuba. He assolit l’èxit ballant

tota la vida amb molt sacrifici»

La companyia Víctor Ullate Ballet presenta aquest diumenge a Manresa el seu últim espectacle, 2 You Maestro

� DIA: diumenge, a les 13 h. � LLOC: gimnàs
de l’escola Montserrat (Sant Salvador de Guar-
diola). Més de cent nens i nenes, d’entre 4 i 7
anys, cantaran plegats diumenge a Sant Salva-
dor en la celebració del 39è Juguem cantant, or-
ganitzat pel Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya. L’esdeveniment aplegarà les corals
infantils de l’eix del Llobregat (Bages, Berguedà
i Baix Llobregat): Tic-Tac, Nou Horitzó, El Moli-
net, Xerinola, Ventijol, El Virolet, l’Esquellerinc i
els Petits Rossinyols. Els infants seran a l’escola
des de primera hora per assajar conjuntament.
Durant el concert interpretaran la cantata d’An-
toni Miralpeix Rebel·lió a la cuina. Després, els
cantaires dinaran al centre i podran gaudir de les
activitats organitzades per l’esplai Salelles Acti-
va’t i d’un ball dels geganters locals. REDACCIÓ

IMATGE PROMOCIONAL

� DIA: diumenge, a les 12 h. � LLOC: Teatre del Liceu (Barcelona). �PREU: 15 eu-
ros. A la venda als terminals de ServiCaixa, al 902 53 33 53 i www.servicaixa.com.
El concert L’ànima del Liceu neix a proposta dels treballadors per agrair a la ciuta-

dania el suport en els moments crítics. Comptarà amb Josep Pons, de Puig-reig (a la
foto), que serà el director musical a partir de la propera temporada. REDACCIÓ

MÉS D’UN CENTENAR 
D’INFANTS CANTEN
A SANT SALVADOR

CONCERT EXTRAORDINARI AL LICEU

ARXIU/ACN

«La majoria dels polítics

no tenen formació artística.

Fa falta més educació perquè

es respecti l’art en general»


