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Ballet Castilla y León
Director: Ángel Corella
Teatre Tívoli, 23 de gener

La il·lusió amb què
Ángel Corella presenta
la seva companyia –el

seu somni finalment consu-
mat després d’innombra-
bles esforços que el van fer
voltar fins a trobar un lloc
on l’acollissin i li facilitessin
l’estructura necessària– es
fa palesa en cada pirueta i
en cada salt dels que execu-
ta amb sobrada facilitat.

Les cinc diferents coreo-
grafies triades per a l’ocasió
forcen la jove formació a
passar d’un registre absolu-
tament clàssic com és el
Bruch violen concerto n. 1
de Clark Tippet, a l’emble-
màtica peça de Twyle Tharp
In the upper room, a la ma-
nera d’un tastet abans de
poder assaborir La Bayadè-
re, primera obra de llarg for-
mat de la companyia que
properament arribarà al
Liceu, on no trobarà les limi-
tacions d’espai inevitables al
Tívoli. Entremig, Corella ens
feia l’ullet amb el solo We
got it good, amb música jazz
i coreografia de Stanton
Welch feta expressament
per a aquest ballarí juganer i
seductor, vestit de negre i
amb el llacet desfet com qui
ens parla d’una nit de festa
que no acaba mai i que con-
vida el públic a participar de
les seves cabrioles.

És especialment destaca-
ble la tècnica dels salts de
tota la companyia, si bé la
resta de matisos no són
comparables als del direc-
tor, a excepció de Natalia
Tapia, la ballarina saragos-
sana que li fa de parella al
Tchaikovsky pas de deux de
Balanchine. Ella destaca per
la seva tècnica irrefutable,
una flexibilitat extrema i
l’expressivitat intel·ligent
que li permet adaptar-se a
diferents papers, ja sigui en
un ballet clàssic o en la peça
moderna de Tharp, en què
la base de tot moviment és
la cursa..., però quina mane-
ra de córrer, sense moure’s
de lloc! I que sàviament
col·locada al final de l’espec-
tacle. Una coreografia que ja
és part del repertori del Co-
rella Ballet i que es mereix la
més atenta de les mirades!
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Corella convida el
públic a una festa,
a participar de les
seves cabrioles

Entrevista: Jordi Casanovas.DirectordelacompanyiaFlyHard.Ha
escrit i dirigit ‘La revolució’, que s’estrena dilluns que ve a La Villarroel

“Volemplantejarunjoc
teatralal’espectador”

Teresa Bruna
BARCELONA

Fa uns set anys que es va iniciar en
l’escriptura teatral i en el seu currí-
culum ja hi trobem una desena d’o-
bresestrenades iunadesenadepre-
mis. Els seus muntatges han viatjat
des del Teatre del Bolet de Vilafran-
ca, la seva ciutat, cap a la Sala Bec-
kett i el Versus Teatre, dos espais
sensibles a l’autoria catalana, i han
passat pel Temporada Alta i El
Canal-Centre d’Arts Escèniques de
Girona, fins a arribar a La Villarro-
el, que aquest any li ha estrenat
dues obres. La que ens ocupa, La re-
volució, és una coproducció d’El
Canal, La Villarroel, Germinal Pro-
duccions (País Valencià) i FlyHard,
la seva companyia des de sempre:
“No he de canviar res, tinc els mi-
llors actors que es poden tenir”, as-
segura, cofoi.

Com treballeu, a FlyHard?
El text es va construint a mesura
que assagem. Vam començar a tre-
ballar-hi després de La ruïna. Hem
fet moltes proves, molts canvis, i al
final ens ha quedat tal com la veu-
reu. Sempre treballem així.

I quina història expliqueu?
Unes programadores estan treba-
llant artesanalment en un joc que
ha de ser una innovació, que ha de
canviar el món, que permet que
cada jugador tingui joc propi. Això

està relacionat amb la por de cada
persona, perquè el joc fa que s’en-
fronti amb les pròpies pors. I el tre-
ball interessa a un empresari...

Per què es diu ‘La revolució’?
És un títol que permet diverses lec-
tures. Ens permet anar d’una cosa
gran a una de petita i al revés. Pot
parlar de canvis interns o externs.
La revolució pot ser personal!

Al pòster hi ha un grup de militars
amb pistoles...
No hi té res a veure. Passa que sem-
pre sortim vestits de carrer i ens
feia molta il·lusió disfressar-nos de
revolucionaris i fer-nos la foto.
Però és una història molt realista,
més que les altres que hem fet fins
ara. No hi ha fragmentacions ni
talls. Teníem ganes d’explicar una
història amb principi i final. No puc
dir gaire més!

Per què? És una obra d’intriga?
No, no és tant que hi hagi sorpreses
o girs inesperats. És que una mica
les obres de teatre han de parlar
elles. Puc dir que es planteja el dile-
ma entre seguir una ambició o uns
ideals i prou. Qualsevol obra de tea-
tre es pot redactar en mitja pàgina,
però perdem el fet de disfrutar-la i
el que realment és atractiu és pre-
cisament que l’espectador passi pel
procés de trobar-hi diferents lectu-
res. A mi m’agrada anar a veure
una obra de la qual en sàpiga po-

procés i un dilema que, en un grau
o altre, tothom ha passat, tothom
s’hi reconeixerà. Utilitzem el vi-
deojoc, però podria ser un llibre o
qualsevol altre suport. És una ex-
cusa perquè el públic que vingui
nou i el que ja ve a La Villarroel, que
segurament no sap que li agraden
els videojocs, descobreixi que li
agraden. Estem segurs que s’ho
passaran molt bé.

Diu que teniu un joc a internet?
Això és una promoció que es fa des
de la proposta aquesta nova de l’Off
Villarroel, de fer participar el pú-
blic. Si m’ajuden a trobar uns tex-
tos i portar-los a La Villarroel, els
donen entrades a 10 €.

I què és la ‘Sèrie roja’?
Són cinc monòlegs, cinc petites
històries independents de l’obra
que tenim al YouTube, a La Villar-
roel i a la web de La revolució. Són
capítols d’entre 3 i 4 minuts. Al-
guns ja estaven escrits, altres
s’han escrit de nou, perquè, ja que
aquest any hem estat amb dues
obres a La Villarroel, hem volgut
col·laborar amb ells, amb les acti-
vitats paral·leles que s’han propo-
sat fer. La sèrie ja està tenint al-
guns fans i d’alguna manera també
serveix per anar obrint boca de
cara a l’espectacle. Però a nivell ar-
gumental no té res a veure amb
l’obra. És una proposta paral·lela
que tothom pot disfrutar.

quíssim i, a part que m’entretingui,
que em desveli alguna cosa nova
que no coneixia abans.

És un espectacle multimèdia?
En absolut, no hi ha efectes digitals
ni de vídeo. Podem veure-hi el joc,
però aquesta és una de les sorpre-
ses. És un moment molt divertit,
ens ho ha demostrat el públic que
hem tingut fins ara. Nosaltres ens
plantegem el compromís de jugar
amb l’espectador, però en un joc te-
atral. És una manera de lligar-ho
conceptualment: el teatre hauria
de ser un joc i els jocs que més fun-
cionen mercantilment ara són els
videojocs. Però no m’interessen es-
pecialment. És una eina que exis-
teix, que em sembla interessant i
prou. Com el cinema: hi és i ja està.

Però els seus espectacles sempre
tenen un punt tecnològic. A quina
edat estan adreçats?
Hi ha temes i situacions que preo-
cupen els joves i que, en treballar,
acaben sorgint de la companyia,
que tenen entre 27 i 32 anys. Però
hi ha la intenció de crear una histò-
ria en què tota mena de públic
pugui emocionar-se, riure i entre-
tenir-se. Aquesta ho és.

¿Està segur que pot atreure els més
grans si es basa en un videojoc?
I tant. Probablement aquesta és
una de les històries nostres que
més els interessaran. Parla d’un

Jordi Casanovas està convençut que el públic s’ho passarà molt bé amb ‘La revolució’ ■ TONI VILCHES


