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Rimade risc

E
l Cicle Josep Pedrals a La SecaEspai Bros-
sa és un regal dels déus verbívors. De pri-
mer, En comptes de la lletera i des del di-
jousEl furgatori. Dues bones propostes es-

cèniques que neixen del doll verbal d'un poeta ex-
cepcional, capaç de parlar en glosa en comptes de
fer-ho en prosa, comun simple personatge deMoliè-
re. Pedrals és la sonada excepció que confirmamol-
tes regles sobre la vivor del català: va publicar so-
nets als diaris, fa novel·les rimades i desarrimades,
com El furgatori que ara es pot veure a La Seca o la
recentíssima El Romanço d'Anna Tirant (tots dos
editats per Labreu), va fer duet musical amb el gran
Guillamino al projecte Endoll i treballa musical-
ment amb una banda atípica: Els Nens Eutròfics.
Res d'en Pedrals ens sorprèn als que el seguim des
que era un marrec salat que regava amb la seva vèr-
bola prodigiosa els recitals del mestre Casasses. Res
no ens sorprèn perquè cada mot és sorpresa, dit i
redit, fet i refet, respirat i mastegat amb un talent de
velocitat constant que el poeta ateny calçant un sala-
mot, que és el salacot dels vers exploradors del vers.
Pedrals (1979) pertany a una generació hedonista
que s'adona que l'única possibilitat d'enfrontar-se a
l'edat madura és des de la perplexitat. Sense haver
escrit mai teatre, ara Pedrals es veu doblement re-
presentat i fins i tot puja a l'escenari per represen-
tar-se. Mai no ha entès l'escriptura lluny de la parla.
Quan el 2003 va publicar el seu primer llibre (Esco-
la italiana, Empúries) ja feia anys i panys que recita-
va i en l'última dècada ha estat l'ànima dels recitals
setmanals de l’Horiginal, al carrer de Ferlandina.
En Pedrals ha fet de tot amb el mot, fins i tot can-

tates, però mai no ha escrit cap peça teatral. L'any
2005 va participar en un extravagant muntantge
col·lectiu (Wamba va) al Mercat de les Flors, que va
tenir la virtut de projectar els quatre coautors cap a

d'altres àmbits:
Martí Sales als
concerts dels
Surfing Sirles,
Gerard Altaió a
la sinologia,
Eduard Escoffet
a projectes poè-
tics sense títol...
Ara, dos direc-

tors teatrals amatents als batecs del verb s'han fixat
en l'obra de Pedrals alhora: Jordi Oriol i Iban Bel-
tran. Oriol, triat aquesta temporada al projecte T-6
de la sala Tallers del TNC per estrenar-hi la notable
funció T-Error, ha dirigit i interpretat, al costat de
Pedrals, Aviñoa i Pedragosa, una intrèpida expedi-
ció d'ornitòlegs a la recerca d'un ocell llegendari
que semblava sortir de lament d'un Perucho sexual-
ment desinhibit: la llètera. Beltran, que deu ser
l'únic director del món que duu el International
Bank Account Number al nom, ha tingut els sants
bollonsde recrear una de les creacionsmésmemora-
bles de Pedrals: la cultura popular de l'imaginari po-
ble de Bolló.El furgatori, que ja era i no era novel·la,
assaig, dietari, cançoner, poemari i diàleg pletòric,
esdevé des d'ara mateix funció meravellosa en la
qual l'erotisme, les veus de dues Migas i la joia de
viure cotitzen per sobre de la rima de risc.

Ángel Corella amb la seva companyia a la nova seu del carrer Ortigosa, darrere del Palau de la Música
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A
ngel Corella ha entès la
dimensió de la tragè-
dia i ha optat per auto-
infligir-se –a ell mateix
i al seu Barcelona Ba-

llet– un ERO temporal que afecta-
ria sis mesos de dotze, o fins i tot
menys en cas que li vagin sortint
nous bolos a la companyia. Amb la
situació actual, el ballarí i coreògraf
ha vist que no té gaire sentit conti-
nuar lamentant-se per la falta
d’ajuts públics. I esclar, l’Ajunta-
ment, que només pensava contribu-
ir-hi en espècies, no es decidirà a
cedir-li un espai com a seu de la
companyia sense assegurar-se que
el seu projecte té viabilitat econòmi-
ca almenys durant un lustre. Men-
trestant, la Diputació assegura que
d’aquí quinze dies haurà pres una
decisió sobre l’ajut econòmic que li
concedeix al Barcelona Ballet, una
bestreta del qual podria arribar-li
aviat a Corella a compte de la gira
americana que acaba de finalitzar.

“Això serà un baló d’oxigen. Els
diners de la comunitat de Castella i
Lleó ens han durat fins a principis
d’any, però no podem endeutar-nos
i posar en perill la continuïtat de la
companyia”, va dir ahir Corella

envoltat dels seus ballarins en la
que és la seu de la seva nova escola
–i de moment, també de la seva
companyia, uns 1.000m2 la reforma
dels quals ha costat 300.000 eu-
ros–. Es tracta de les precioses naus
industrials modernistes del carrer
Ortigosa, darrere del Palau de la
Música, que al juliol començaran a
donar fruits com a escola en els
cursos d’estiu, i al setembre ho
faran de manera estable, amb clas-

ses magistrals del mateix Corella.
El seguici de Corella, tot s’ha de

dir, ha assumit de bon grat aquest
ERO: “Perquè creiem en el projec-
te i perquè tot Espanya està en crisi
i vivim aquí”, comentava el ballarí
cubà Dayron Vera. Malgrat tot, la
companyia continua concentrada i
oferirà aquest juny –del 12 al 23–
dotze funcions al teatre Coliseum,
que davant l’amenaça de la crisi ha
reduït gairebé un 20% el preu de

les entrades. Es veurà ballar de nou
Corella en la seva fresca i popera
Suspended in time, una creació del
mateix Corella i els seus ballarins
Kirill Radev i Russel Ducker sobre
música de l’ELO, que ja es va estre-
nar al Tívoli. De Kirill Radev és
també l’estrena absoluta de Facing
the light, en la qual el rus coreo-
grafia un concert de Vivaldi en
clau neoclàssica. La ració de clàs-
sic la cobrirà el Barcelona Ballet
amb Paquita, de Petipa, peça de
lluïment amb aires espanyols.
“La nostra idea era portar per

Nadal unTrencanous al Liceu, amb
el qual tens la taquilla assegurada,
però el teatre de la Rambla ha op-
tat per una altra companyia”, la-
mentava Corella. “És una mica es-
trany que en plena crisi el Liceu no
aposti per una formació que no li
costa diners en desplaçaments ni
allotjaments i que té més qualitat
que algunes de les que contracta fo-
ra”, va afegir. El ballarí encara es
veu com a companyia resident.
Es dóna la paradoxa que l’encara

estrella de l’American Ballet s’aco-
miada aquest mes del Met de Nova
York per dedicar-se en exclusiva al
Barcelona Ballet. “Deixo l’Ameri-
can Ballet com a ballarí principal i
me’n vaig a l’atur”, assenyalava no
sense sorna Corella.c

Ángel Corella i el Barcelona Ballet trampegen la crisi acollint-se a l’atur
temporal; demoment, la companyia recala al Coliseum a partir del dia 12
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Pedrals és l’excepció
que confirma
moltes regles sobre
la vivor de la llengua

Diputació, 250
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Abierto de lunes a domingo
de 10 a 20 horas
(martes cerrado)

DEL 16 DE MAYO
AL 17 DE JUNIO
DE 2012

L’escola de Corella, que
és també la seu de la
companyia, obre al juliol
després d’una reforma
de 300.000 euros
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