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Recomanem...
TEATRE Degustació
per J. A.

V
íctor Ullate (Saragossa,
1947 ) desembarca al cap-
davant de la seva com-

panyia, la Víctor Ullate Ballet,
al Teatre Victòria de Barcelona,
amb un programa que celebra
els 25 anys de la seva fundació.
Des del proper dimarts fins al
diumenge 13 d’octubre, un dels
grans del ballet espanyol
presentarà quatre coreografies,
dues de les quals, Bolero i Après
toi, són el particular homenat-
ge d’Ullate a Maurice Béjart.
Les altres dues peces del pro-
grama són Seguirinya i Tres.
Ullate va ser un dels millors ba-
llarins del Ballet del Segle XX de
Béjart i va interpretar en nom-
broses ocasions el Bolero del ge-
nial creador, sens dubte una de
les coreografies més impac-
tants de l’univers bejartià.

“Per a mi ha estat un repte
coreografiar la música de Ra-
vel, tenint tan present la coreo-
grafia de Béjart”, confessa Ulla-
te. La idea va sorgir del creador
i programador francès Jérôme
Bel, el qual també va animar el
ballarí i coreògraf perquè l’es-
trena fos a França, país que ado-
ra Béjart. El Bolero d’Ullate es
va estrenar a Vichy el juliol pas-
sat amb gran èxit de públic i
crítica.

L’artista aragonès ha ambien-
tat el seuBolero en els bojos anys
vint del segle passat, amb una
sòbria atmosfera aconseguida
per l’encertat vestuari d’Ana
Güell i els llums i l’escenografia

de Paco Azorín. L’acció se situa
en els cafès cantants de l’època,
locals que agradava de freqüen-
tar a Ravel quan era a Espanya.
El ball —com en altres obres del
coreògraf d’El amor brujo, De
Triana a Sevilla, Seguidinya o Ja-
leos, per citar-ne algunes— trena
la dansa contemporània amb
l’espanyola i la clàssica, i aconse-
gueix un expressiu i seductor vo-
cabulari coreogràfic.

L’obra comença amb la gra-
vació històrica de La Argentinita
cantant El manisero, i això ser-
veix de pròleg perquè entrin els
personatges i el cor. El coreògraf
fa pujar a escena personatges
que representenRavel i Bronisla-

va Nijinska. Aquesta última va
fer la primera coreografia sobre
la música del compositor fran-
cès: el seu Bolero va ser estrenat
per la ballarina Ida Rubinstein a
l’Òpera de París el 22 de novem-
bre de 1928.

En aquesta versió d’Ullate
el treball coral té una gran
importància, herència directa
del seu mestre Béjart, si bé la
parella principal hi juga un pa-
per decisiu: Josué Ullate, fill
del coreògraf, i la cubana Mar-

len Fort són el duo sobre el
qual recau la missió de trans-
metre al públic la forta sensua-
litat que destil·la la partitura
de Ravel.

Après toi, l’altra peça dedica-
da a Béjart, no deixa de ser un
íntim solo masculí ideat pel
coreògraf amb música de Bee-
thoven. Les altres coreografies
del programa són Seguidinya
—intensa composició d’Ullate
del 2000, amb partitura musi-
cal de Luis Delgado, que inter-

pretada per tota la companyia
mostra un ball estilitzat que
tanca l’angoixa del cant fla-
menc— i Tres, una peça d’E-
duardo Lao amb música també
de Beethoven. Dansa d’alta qua-
litat artística i moral, tal com
cal en l’homenatge al mestre.

Ballar per al mestre

Dijous 3
Agustí Fernández. Pianista de
talent a l’altura de la seva
capacitat per causar sorpresa,
improvisador nat, l’intèrpret
esprem el seu instrument en
concerts com el que
protagonitza avui en solitari.
23 Robadors, 19.30 hores
(gratuït).

Revólver. És el projecte de Car-
los Goñi, rocker valencià de ja
llarga trajectòria. Ara presenta
el seu darrer treball, Enjoy, disc
gravat en directe, però aquest
cop amb un format elèctric
que el diferencia dels seus

acústics anteriors. Barts, 21
hores (25 euros).

Joan Pons, Joan Colomo i
Mau Boada. Una experiència
insòlita, tres dels noms
més destacats de l’escena
catalana junts en un
espectacle inèdit. Heliogàbal,
22 hores (8 euros).

Divendres 4
Xarim Aresté. Músic de
músics, responsable alhora
d’una carrera en solitari amb
Very Pomelo i música amb
talent, Xarim canta les seves
peces en aquest concert

especial. Casa Golferichs, 20
hores (gratuït).

Baptiste Trotignon iMark Tur-
ner. El primer al piano i el segon
al saxo tenor, fan una parella de
projecció creixent. El seu treball
s’ha editat recentment sota el
títol de Dusk Is A Quiet Place.
Jamboree. 20 i 22 hores (de 15
a 20 euros).

Dissabte 5
Manel. El grup, o uns dels grups,
que més ha actuat aquest estiu
continua fent-ho a la tardor.
Ara, a Girona. Auditori, 21 hores
(entre 15 i 35 euros).

Diumenge 6
Cansei De Ser Sexy. El grup
brasiler presenta Planta, el seu
quart elapé dins la programació
d’una sala Bikini amb nou equip
de programació. Bikini, 21 hores
(23 euros).

Dimecres 9
Núria Graham. Canta amb la
mateixa naturalitat en anglès i
català, idiomes familiars tots
dos. Compositora de nivell,
aquesta jove sembla oferir una
carrera molt brillant. Possibilitat
de comprovar-ho, doncs, a
Barcelona. Heliogàbal, 22 hores
(6 euros).

MÚSICA Raphael
per L. Hidalgo

Concerts

BOLERO
Víctor Ullate Ballet
Teatre Victòria. Barcelona
Del 8 al 13 d’octubre

SOMETIMES TOOMUCHAIN’T
ENOUGH
The Excitements
Penniman. 7,99 (digital) / 13,50 euros

Ullate es basa en
l’obra del seu mentor
Béjart per muntar un
ric ‘Bolero’ de Ravel

El pianista i
compositor
Eduard Font-
bona és l’intèr-
pret d’aques-
tes composi-
cions, peces

en què aplega obres de Narcís
Casanoves (1747-1799), Benet
Brell (1786-1850) i Josep Gallés
(1758-1836). Som davant de pe-
ces galants, senzilles, de frase si-
mètrica, que encara no fantasie-
gen amb neguits romàntics. La
interpretació és fresca, viva, un
punt enjogassada, cosa que ja
convé a l’estil i el caràcter demol-
tes de les obres.— Xavier Pujol

12 SONATES CATALANES
Eduard Fontbona, piano
Columna Música. 16 euros

Fa temps que Raphael no necessita
material nou per pujar a un escena-
ri. Però aquesta vegada té nou disc,
Mi gran noche, ja en format digital.
Les seves cançons articularan un re-
pertori amb arranjaments de big
band i apunts funky. Però, és clar,
Raphael no oblidarà joies com En
carne viva,Qué sabe nadie, Escánda-
lo o Como yo te amo. Total, dues
nits amb el Raphael de sempre i
amb el nou Raphael. Teatre del Li-
ceu. Dies 7 i 8, 21 hores (només
queden entrades de 22 euros).

LIVEAT THE KURSAALTHEATER
Niño Josele & Cobla Sant Jordi
Ciutat de Barcelona
Warner / Discmedi. 12,95 euros

En el seu nou
disc, l’Orques-
tra de Cada-
qués ret ho-
menatge a
Montsalvat-
ge, el seu

compositor de capçalera. El pro-
grama combina dues pàgines de
cambra, Petita Suite Burlesca i Fo-
lia Daliniana, de gran vigor rítmic,
amb les serenes Cinco invocacio-
nes al crucificado i la seva obra
pòstuma, Tres reflexos sobre una
pastoral d’hivern, sota l’apassiona-
da i precisa direcció de Jaime Mar-
tín. — J. Pérez Senz

PETITA SUITE BURLESCA.
XAVIER MONTSALVATGE
Orquestra de Cadaqués
Jaime Martín. Tritó. 20 euros

Josué Ullate, en un moment del Bolero del seu pare. / raúl montes

Soul i rhythm
and blues des
de Barcelona.
Fidels al so
clàssic, amb
una veu negra
extraordinà-

ria, tot flexibilitat, tot potència, efi-
caç tant al ritme com a la balada, el
septet, amb metalls, rememora el
so clàssic d’una època clàssica. És
fascinació per un so i composicions
plenes. Segon treball amb peces
pròpies d’una banda que en el de-
but (versions) cridà l’atenció que
ara confirmen amb un disc gravat
en mono, com cal.— Luis Hidalgo

Des que la Sant
Jordi es convertí
en cobla oficial
de Barcelona, no
ha parat d’inno-
var, tot apro-
pant-se a gène-

res ben allunyats. Ara, amb el jazz
com a pont, uneix la sonoritat de
la sardana amb el toc flamenc del
guitarrista Niño Josele. El resultat,
de Bill Evans a Mompou, passant
per El noi de la mare, és un nave-
gar en terra de ningú (o sigui, ter-
ra de tots) que atrau perquèmusi-
calment camina amb una sorpre-
nent naturalitat.—M. Jurado

Temporada Alta comença per
la boca. El festival gironí arren-
ca la seva nodrida i nutrient
programació (88 espectacles)
aquesta nit al Teatre Municipal
de Girona amb Degustació, de
l’edat de pedra al Celler de Can
Roca, un espectacle de Joan
Ollé sobre cultura i gastrono-
mia que reuneix a l’escenari ac-
tors i cuiners, entre ells els ger-
mans Roca.

Carmen del Val

Novetats


