
Ullate celebra les bodes 
de plata amb ‘Bolero’
3La companyia estarà només fins diumenge al Victòria

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Arribar a les bodes de plata amb una 
companyia de dansa a Espanya és 
una gesta. Per celebrar-ho, Víctor 
Ullate estrena Bolero, la guinda d’un 
variat programa. El Teatre Victò-
ria acull només fins al 13 d’octubre 
aquesta celebració de la dansa que 
inclou èxits de la companyia com Se-
guiriya, una peça del 2000 que fusi-
ona flamenc i contemporània, Tres, 
una relació a tres bandes firmada 
per Eduardo Lao, director artístic de 
la companyia, i Après toi, un emotiu 
record que Ullate va crear a la me-
mòria del seu mestre, el genial Mau-

rice Béjart. La peça d’Ullate, també 
inspirada en la música de Ravel, és 
molt diferent de l’obra amb idèntic 
títol. Si Béjart va optar per comptar 
únicament amb homes en escena, 
Ullate explota el duel entre masculi-
nitat i feminitat.
 Unes quantes parelles interpre-
ten la peça, ambientada en un ca-
baret de l’Espanya dels anys 20. «És 
molt sensual i rotunda», afirma el 
coreògraf. Del seu fill Josué, que for-
ma la parella principal de l’obra 
amb Laura Rusillo, se’n parlarà. Tots 
dos són grans promeses. Als seus 20 
anys, Josué ha guanyat el premi Po-
sitano com a ballarí revelació. «Hi ha 

gent que està tocada amb una vareta 
i que quan balla la gent s’hi fixa. Ai-
xò mateix passa amb Josué. Té un fu-
tur espectacular», afirma, orgullós, 
el seu exigent pare. 
 A Ullate, que va debutar com a 
ballarí al Liceu en la companyia del 
bailaor Antonio, li agradaria venir 
amb més freqüència a Barcelona. 
Actualment la seva companyia tre-
balla més a l’estranger, especial-
ment a França, on la temporada que 
ve muntarà una coproducció d’El 
amor brujo amb les òperes de Vichy i 
de Marsella. També l’espera una gi-
ra per Llatinoamèrica. «La compa-
nyia sempre ha rebut el suport de la 
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Comunitat de Madrid i és d’agrair 
perquè, encara que hagi anat min-
vant, sense aquest mínim suport no 
existiríem», reconeix el coreògraf 
i mestre de centenars de ballarins 
que des de fa anys triomfen a tot 

el món. Ullate, que ha patit dos in-
farts, intenta mantenir una actitud 
zen i mirar al futur amb esperança. 
«No vull pensar en coses negatives. 
Per a mi cada nou dia és un regal», 
sentencia. H

33 Laura Rusillo i Josué Ullate, en una escena de ‘Bolero’.
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Un turbo-Raphael al Liceu
CrÒnICA El cantant va oferir un fogós i dilatat recital apuntalat en ritmes soul-funk

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

P
ot presentar-se acompapa-
nyat només d’un pianista 
(com va fer en el seu debut 
al Liceu, el 2010), amb la se-

va banda rica en cordes i oripells, o 
en versió turbo-swing-funky, com el 
vam veure ahir a la nit. Però, sigui 
com sigui, Raphael és ell i la resta 
són complements de bijuteria. Ac-
cessoris que, sí, van donar al recital 
un caràcter més dinàmic, físic, del 
que és habitual, si bé al llarg de la nit 

no hi va haver altres gestos d’autori-
tat que els seus: veu i geni desbocats, 
sense indicis de recolliment, a la pro-
vecta edat de 70 anys.
 En el seu nou disc, Mi gran noche, 
potser mirant de reüll coetanis com 
Paul Anka i Tom Jones, ha recorre-
gut a metalls fogosos, cors amb gro-
ove i guitarres rockeres per regravar 
velles cançons. Ahir a la nit no hi va 
haver big band (solament un trompe-
tista i un trombonista) ni veus feme-
nines (en el seu lloc, cants pregra-
vats, ostentosos a Poco a poco i Hoy me-

jor que mañana), però Raphael es va 
mostrar una mica menys clàssic, i 
rejovenit, respecte a visites més an-
tigues. Més que al swing, els arran-
jaments van apuntar a un soul i un 
funk dignes de James Brown, com 
vam observar en la primera cançó, Si 
ha de ser así, el seu assalt a Tenez-vous 
bien, d’Adamo, que aquest va com-
pondre pensant en ell i rescatada de 
l’àlbum Corazón, corazón (1970).
 Aviat va caure Mi gran noche, can-
çó far de la gira, que va fer posar dret 
el Liceu. Tot i els intents per reno-

var el seu públic (col·laboracions 
amb Alaska o Bunbury), el gruix 
de l’audiència de Raphael segueix 
sent madur i predominantment fe-
mení. De negre, apuntant a la pla-
tea amb el dit per emfatitzar ver-
sos, jugant amb multitud de trucs 
ben assimilats (falsos finals dramà-
tics, fragments a cappella precedits 
de crescendos aparatosos), Raphael va 
estar atòmic tot i que la seva veu no 
sempre el va acompanyar: des de la 
tercera peça, No tiene importancia, es 
va esquerdar quan més la forçava, és 
a dir, amb bastanta freqüència.
 La tensió soul-funk va seguir al-
ta en el primer bloc de cançons amb 
unes rotundes Los amantes i Despertar 
al amor. Raphael va trigar a dirigir-se 
al públic, i quan ho va fer no va anar  
més enllà dels compliments de guió 
(«tant de bo aquesta escena al Liceu es 
repeteixi molts anys»). En el substrat 
instrumental reposava el piano del 
jove argentí Juan Pietranera, que va 
guanyar protagonisme en les peces 
més melodramàtiques, com Me estoy 
quedando solo i Dijo de mí. El concepte 
de recés a penes existeix en un recital 
de Raphael, però el cantant sí que es 
va permetre un moment per recupe-
rar forces a Discúlpame, que va inter-
pretar acompanyat només per una 
guitarra acústica.

CANÇONS «HISTÒRIQUES» / Les cites a 
Manuel Alejandro eren obligades 
(d’Hoy mejor que mañana a la recent 
Cuatro estrellas), i també les declara-
cions amb pompa: al presentar l’eu-
rovisiva Hablemos del amor va agrair 
al públic per haver fet que les seves 
cançons siguin «històriques i impor-
tants». Repertori aclaparador, amb 
una quarantena llarga de peces: d’El 
cantor («Tener que contentar a tanta gen-
te / a la hora de cantar una canción / por 
miedo a mantenerse / i a la opinión lige-
ra de un señor») a un Escándalo desfer-
mat i una talaia a cor obert amb Co-
mo yo te amo, tancament després de 
dues hores i mitja de recital. Avui, 
segona sessió d’aquest revitalitzat 
Raphael al Liceu. H

L’actuació va cobrir 
una quarantena de 
cançons durant dues 
hores i mitja

33 Raphael, en un moment del recital que va fer ahir a la nit al Liceu de la Rambla barcelonina.
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