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El somni americà de 
Corella arriba al final
3El ballarí tanca avui el seu cicle a l’American Ballet 

IDOYA NOAIN
NOVA YORK

Á
ngel Corella encara recor-
da perfectament l’explosió 
d’adrenalina. Era el mes 
d’abril del 1995 i estava al 

Met novaiorquès, ballant per prime-
ra vegada per a l’American Ballet 
Theater (ABT) a Giselle. En un moment 
determinat, el personatge femení li 
va demanar que ballés «per a la cort». 
I, quan aquell jove de 19 anys es va gi-
rar, «va ser com entrar a l’espai». Co-
rella va sentir «que volava». Després 
de la primera variació, el va cobrir 
una manta de bravos. I a partir de lla-
vors, res va ser igual per a aquell noi 
que, com tants ballarins de clàssic es-
panyols, més de 400 actualment, va 
haver de sortir a l’estranger per tri-
omfar o, simplement, treballar.
 Aquest artista, que The New York Ti-
mes va descriure ja el maig del 1995 
com «un coet que s’enlairava cap a 
les estrelles, (…) capaç de convertir 
actuació en sensació», balla avui per 
última vegada per a l’ABT, del qual 
s’acomiada després de 16 anys com 
a ballarí principal amb el Príncep 
Sigfrid a El llac dels cignes. «Tinc la sen-
sació que serà com una d’aquelles 
nits en què tens un somni molt llarg 
en què passen moltes coses i et lleves 
pensant que has viscut tota una vi-
da», explica a la cafeteria del Met en-
tre assajos. «Ha estat un somni molt 
llarg, meravellós. Ara toca desper-
tar-se, començar una nova etapa i 
tornar a la realitat».

AFALAGADORA COLUMNA / Als 36 anys, 
malgrat el seu aspecte encara ria-
ller, Corella ja no és el mateix. En 
l’afalagadora columna que li ha de-
dicat la revista The New Yorker, que li 
concedeix l’honor de fer-li una cari-
catura (una cosa que abans només 
havien aconseguit Nureyev i Barish-
nikov), es diu que està cansat, tot i 
que ell es mostra dubitatiu. «¿Can-
sat? No… Sí…»
 «Em retiro molt més aviat del nor-
mal», diu, i promet que seguirà ba-
llant repertori contemporani però 
allunyant-se de ballets complets, in-
tentant fugir de la imatge que ha vist 
de grans estrelles massa madures «a 
qui podies sentir com els cruixien els 
peus i els genolls». El que necessita és 
centrar-se «100% en la direcció de la 
companyia», el Barcelona Ballet, que 
reconeix com una obstinació «esgo-
tadora», costosa (uns 700.00 euros de 
la seva butxaca) i, per ara, com és ben 
conegut, plena de problemes.

 «No és un capritx ni un hobby ni 
res esnob –insisteix–. Un no s’imagi-
naria un país sense una orquestra, 
sense museu d’art, sense el Prado, 
sense el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona… ¿Per què un s’imagi-
na un país sense una companyia de 
dansa clàssica, o el Liceu o el Teatre 
Reial sense una companyia esta-
ble?». Ell mateix creu que la resposta 
està «en els interessos personals dels 
directors generals d’aquests teatres, 
que prefereixen que aquestes com-
panyies entrin i surtin i no tinguin 
cap poder dins del teatre». I també 
apunta que «el problema d’Espanya 
és l’enveja. No sé si és inseguretat o 
mediocritat o totes dues coses».
 Malgrat tot, no creu haver-se equi-
vocat. La companyia és «un somni». 
«Volia tornar a les meves arrels i que 
el que em va passar no els passés a tots 
els ballarins formats a Espanya». H

L’ADÉU A UNA PRESTIGIOSA COMPANYIA DESPRÉS DE 16 ANYS

33 Paloma Herrera i Ángel Corella, en un muntatge d’‘El llac dels cignes’.

GENE SCHIAVONE

«Ara toca despertar-
se, començar una 
nova etapa i tornar 
a la realitat», es 
resigna l’artista

«El Barcelona Ballet 
no és un capritx, ni un 
‘hobby’, ni una cosa 
esnob», assegura la 
figura de la dansa

ton, Brain Training, Sing Star i Coo-
king Mama tenen seguidors de totes 
les edats.
 A Gamelab es podran veure al-
gunes de les últimes novetats en 
aquests gèneres, però també de pe-
rifèrics i consoles. Així, una de les 
estrelles de la fira serà el Wonder-
book, un perifèric per a la PS3 que, 
en forma de llibre físic, utilitza la 
realitat augmentada i permet als 
jugadors interactuar amb la panta-
lla. El primer títol d’aquest aparell, 
El llibre dels embruixos, converteix els 
jugadors en alumnes de l’escola de 
màgia Hogwarts de Harry Potter. 
També es podrà veure al Gamelab 
la Wii U de Nintendo, presentada 
fa amb prou feines unes quantes 
setmanes a l’E3 de Los Angeles, i la 
3DS XL, anunciada divendres al 
Japó. També hi haurà conferències 
per a tots aquells que aspirin a con-
vertir-se en professionals d’aquest 
sector. H
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‘CALL OF DUTY’
J ¿Quin va ser el videojoc més 
venut a Espanya el 2011? Segons 
dades de la consultora Gfk, que 
elabora la llista dels títols més 
exitosos de l’any tot i que sense 
donar xifres de vendes, Call of 
Duty: Modern Warfare 3 per a 
PS3 va ser el que va vendre més 
còpies durant l’any passat. 
El segon de la llista va ser un 
altre títol de PS3, el FIFA 12, i el 
tercer també va ser de la consola 
de Sony, Pro Evolution Soccer 
2012.

MENYS ÈXIT DE LA XBOX 360
J El primer dels jocs de la llista 
dels més venuts que no és de 
PS3 és el Wii Party per a la Wii de 
Nintendo, a la quarta posició, i a 
la cinquena també hi ha un joc de 
la firma japonesa, però per a la 
DS: Pokémon Edició Blanca. 
Uncharted 3: La Traïció de Drake 
(6è, PS3), Inazuma Eleven (7è, 
Nintendo DS), Assassin’s Creed: 
Revelations (8è, PS3), Pokémon 
Edició Negra (9è, Nintendo DS) i 
Battlefield 3 (PS3), van 
completar els 10 primers llocs de 
la llista. Per trobar-hi un títol de la 
Xbox 360 de Microsoft s’ha 
d’anar fins a la posició número 
22 (FIFA 12).

REPARTIMENT
J De la llista dels 50 títols més 
venuts, 15 van ser de la PS3 de 
Sony i 15 més, de la Wii de 
Nintendo. Vuit jocs van ser de 
Nintendo DS i 3DS; sis, de la PSP; 
quatre, de la Xbox 360 i dos, de la 
PS2.

ÈXIT DELS 
TÍTOLS DE PS3

ELS MÉS VENUTS El polític 
i cantautor 
Gorka Knörr 
dirigirà l’ICEC

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

El conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell, ha proposat l’execu-
tiu, cantautor i antic dirigent na-
cionalista basc Gorka Knörr com 
a nou director de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals (ICEC). 
Knörr substitueix Fèlix Riera, que 
va abandonar recentment aquest 
càrrec per posar-se al capdavant 
de Catalunya Ràdio. L’ICEC, orga-
nisme successor de l’antic Insti-
tut Català de les Indústries Cultu-
rals i que va assumir diverses 
competències del Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts, és 
l’organisme responsable de dis-
tribuir les ajudes públiques al 
sector cultural.
 Gorka Knörr Borràs, nascut a 
Tarragona i  format a Sant 
Sebastià, va participar en la crea-

NOMENAMENT

33 Gorka Knörr.

ció del diari Deia el 1977, va tenir 
càrrecs directius en empreses del 
grup Mondragón i en l’actualitat 
era soci d’un despatx de consulto-
ria empresarial. Secretari gene-
ral del partit nacionalista basc 
Eusko Alkartasuna entre el 1999 
i el 2003, va ser membre del Parla-
ment Europeu durant aquesta le-
gislatura, abans d’abandonar la 
política activa el 2006.
 En l’àmbit cultural, Knörr, en-
tre altres tasques, va dirigir una 
ikastola a Vitòria entre el 1974 i el 
1977, va ser fundador i primer 
president de l’Espai Catalunya-
Topalekua, el casal català de Sant 
Sebastià, i ha desenvolupat una 
llarga carrera com a cantautor, 
de manera professional entre el 
1971 i el 1983,  en eusquera i en 
català. L’últim dels seus vuit dis-
cos, en eusquera i català, va ser 
Arimaren zubiak / Els ponts de l’ànima 
(2007). Segons Mascarell, Knörr té 
el perfil d’«un professional que 
afavoreixi i potenciï el respecte i 
el suport als creadors». H


