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El Corella més innovador
CRÒNICA El ballarí sedueix a Peralada amb la fusió de ‘Pálpito’ 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
PERALADA

Després del seu èxit al Coliseum de 
Barcelona amb Facing the light, amb 
música de Vivaldi, Ángel Corella i el 
seu jove Barcelona Ballet han seduït 
amb Pálpito. El muntatge, que ha ar-
ribat a Peralada després de la seva es-
trena a Nova York, va acabar sent 
aclamat per la bellesa i equilibri de 
les seves creacions.
       Inspirant-se en Soleá, la coreogra-
fia que María Pagés va crear per al ba-
llarí i la seva germana, la peça de ba-

llet clàssic s’enriqueix amb aportaci-
ons de ballet espanyol. La creació 
obre un innovador camí per a un ar-
tista que ha de pensar a administrar 
els seus recursos i també per poten-
ciar el creixement del seu grup. Pre-
cisament, l’argument d’aquesta pe-
ça, creada per Rojas & Rodriguez, al-
ludeix a un intèrpret que intenta 
desprendre’s dels fils que el lliguen 
a una situació del passat i no li per-
meten avançar en la seva carrera.
         Amb música d’Héctor González i 
un vestuari que barreja el del ballet 

clàssic amb el dels balls regionals, el 
muntatge es desplega amb gran agi-
litat i perfecta coordinació. Farba-
lans, llunes i vanos ajuden a com-
pondre imatges de gran potència vi-
sual. El repicar de palmes i les 
composicions amb cadires pròpies 
d’un tablao es barregen amb ruti-
lants solos amb espectaculars girs, 
sobretot del protagonista, i mil-
limètriques coreografies de grup.
         Una primera part, amb números 
d’obres de referència del ballet clàs-
sic, va permetre exhibir el nivell tèc-
nic de l’elenc. Va brillar la parella 
convidada, formada per Chi Cao  
–protagonista de L’últim ballarí de 
Mao– i Nao Sakuma, interpretant els 
passos a dos de Txaikovski i de The 
dream d’Ashton, així com el bon ni-
vell de Carmen Corella i Dayron Ve-
ra al Paso de esclavo d’El corsario o al du-
et d’El Quixot. H Ángel Corella, a Peralada.

«Em temo que ser adult 
no se’m dóna molt bé»

NANDO SALVÀ 
MADRID

El director més salvatge i prolífic del 
cine actual –gairebé 90 pel·lícules en 
dues dècades– acaba d’estrenar a la 
cartellera espanyola Hara-kiri: muerte 
de un samurái, amb la qual continua 
la línia temàtica i formal que va ini-
ciar 13 asesinos, la seva pel·lícula ante-
rior. 

–Després de 13 asesinos, ¿per què va de·
cidir rodar una altra pel·lícula de sa·
murais?
–Són dues pel·lícules complementà-
ries, i l’origen de totes dues és el ma-
teix: fa uns anys, després de veure un 
grapat de pel·lícules antigues, em 
vaig quedar sorprès pel gran poder i 
l’energia que la indústria japonesa 
tenia en la seva època daurada. I im-
mediatament després em vaig sentir 
trist, perquè hem perdut l’habilitat 
per fer pel·lícules com aquestes. Amb 
aquests dos remakes vaig voler ressus-
citar aquell esperit creatiu.

–¿És per això que no s’assemblen a 
cap de les seves altres pel·lícules?
–Efectivament. Perquè parlen de sa-
murais, guerrers, gent que tenia per 
ofici combatre amb altres persones. 
Era la seva raó de ser, i d’aquí obteni-
en l’autoestima. Quan va arribar la 
pau van perdre el seu lloc en la socie-
tat, les seves espases van quedar obso-
letes. Vaig decidir que, per parlar 
d’una cosa així, havia d’adoptar un 
enfocament més ortodox. Molts di-
rectors al meu país, quan fan una pel-
lícula de samurais, fan servir un 
munt d’efectes digitals i excèntrics 
vestuaris, fins i tot canvien els valors 
dels personatges per adaptar-los al 
públic modern. Em sembla una falta 
de respecte. 

–¿Com explica, llavors, haver rodat 
Hara-kiri en 3D?
–Confesso que al principi vaig voler 
que l’escena central del film, l’hara-
kiri mateix, fos la més terrible i dolo-
rosa possible, i vaig pensar que ro-
dar-la en 3D m’ajudaria a aconse-
guir-ho. Però mentre treballava en el 
guió, em vaig adonar que exagerar 
l’escena en excés seria perjudicial 
perquè anul·laria la resta de la pel-
lícula, el drama en el seu conjunt. Fi-

  
TAKESHI MIIKE  Director de la pel·lícula ‘Hara-kiri: muerte de un samurái’

nalment vaig decidir rodar en 3D, sí, 
però exactament com si l’hagués ro-
dat en 2D. Així que no hi ha excessos 
de sang ni vísceres llançades a la ca-
ra de l’espectador. Tot i que penso 
tornar a utilitzar el 3D en el futur, i 
prometo que llavors sí que llançaré 
membres humans al públic.

–Després d’Hara-kiri ja ha rodat qua·
tre pel·lícules més. ¿Com aconse·
gueix ser tan prolífic?

–Perquè treballo sense descansar, 
sempre, i perquè aprofito bé el 
temps. Cada cop que rodo una pel-
lícula, per exemple, intento escur-
çar al meu equip el descans del dinar 
per aprofitar el temps que guanyem 
per rodar una altra pel·lícula. A més, 
mai rebutjo cap oferta de feina, ni 
tan sols les que exigeixen treballar 
amb pressupostos ridículs.

–Però els últims anys els pressupos·
tos de les seves pel·lícules han aug·
mentat. ¿Oi?
–En efecte. I, d’alguna manera, sen-
to que tinc menys llibertat que en els 
vells temps. He hagut d’acostumar-
me a fer pel·lícules que agradin a 
molta gent, he hagut de madurar. I 
em temo que ser adult no se’m dóna 
molt bé. Estic segur que aviat torna-
ré a fer pel·lícules rares amb quatre 
xavos. Em fa més feliç. 

–Senyor Miike, ¿ha rebut alguna ofer·
ta de Hollywood?
–Sí, però per dirigir a Hollywood no 
només has de saber fer pel·lícules, si-
nó també moure’t en aquest tipus 
d’ambient, interpretar el paper de 
director. I jo sóc només un paio nor-
mal a qui no se li dóna gaire bé rela-
cionar-se amb la gent i caure bé i au-
topromocionar-se. Per això, cap de 
les ofertes que he rebut ha prospe-
rat. No m’importa.

–Després d’haver dirigit tantes pel·
lícules, ¿sent que encara li falta algun 
terreny per explorar? 
–Encara no he fet cap pel·lícula por-
no. M’agradaria fer-ne una, però la 
veritat és que, en aquest cas, preferi-
ria ser el personatge que té el tema 
entre mans, i no el que està darrere 
de la càmera. H

El director japonès Takeshi Miike.
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LAURA L. DAVID
BENICÀSSIM

Vint-i-set mil persones van passar 
dissabte pel dia gran de la 19a edi-
ció del Rototom Sunsplash de 
Benicàssim, el festival de reggae 
més important d’Europa, per gai-
rebé veure ressuscitar Bob Marley 
en un sentit concert que va recór-
rer els èxits de The Wailers. 
 A la tarda, la calor sobre el re-
cinte del festival en va desplaçar 
molts fins a la Sunbeach –la fran-
ja de platja on durant el dia tam-
bé hi ha organitzades sessions de 
discjòqueis i tallers–, i el festival 
va quedar més o menys endor-
miscat, amb la família rastafari 
–no és una llicència; hi havia pú-
blic de totes les edats– deambu-
lant amb aquella calma que pre-
cedeix la tempesta. 
 Després del pas dels italians 
The Bluebeaters pel Main Stage, 
van arribar els serbis Irie FM, úl-
tims vencedors del concurs euro-
peu de reggae. I cap a les dotze de 

  

Bob Marley 
ressuscita 
al festival 
Rototom

CRÒNICA Vibrant 
homenatge a The 
Wailers a Benicàssim

la nit, per fi, es va registrar el ple 
per rendir homenatge al mite 
jamaicà i els seus. A l’escenari, 
Marcia Griffiths, la senyora del 
reggae, a la qual es va presentar 
com una «llegenda viva». N’hi ha 
per això i per a molt més. Als seus 
62 anys, la potent veu de Griffiths 
va recordar els seus cors els 70 per 
a la banda de Marley, va fer un re-
corregut pels mestres del gènere 
i va fer vibrar el públic amb el seu 
Feel like jumping. Llavors va convi-
dar a pujar Kymany Marley i An-
drew Tosh –hereus dels funda-
dors de The Wailers–, als quals va 
cedir el protagonisme. 
 L’èxtasi es va desencadenar a 
Get up stand up, encara amb Grif-
fiths en el paper de corista de lu-
xe. Després la dama es va unir als 
il·lustres fills per tancar amb 
Could you be loved i l’auditori es va 
posar a cantar, evidentment, 
aquest himne a l’optimisme, que 
no redimeix, però és a prop. H

Marcia Griffiths, al Rototom.


