
38 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMARTS, 8 OCTUBRE 2013

Ullatepresentael seu ‘Bolero’
ambientatalsanysvint idedicataBéjart
El coreògraf celebra els 25 anys de la seva companyia al teatre Victòria

Víctor Ullate, fotografiat aquests dies al Raval barceloní

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Fa vint-i-cinc anys de la fundació
del ballet deVíctorUllate, prime-
ra companyia de dansa privada a
Espanya amb la projecció interna-
cional que li donava el seu nom i
que avui dia està patrocinada
–ambmés de 800.000 euros– per
la Comunitat deMadrid. Han es-
tat vint-i-cinc anys d’activitat
constant i de creació de planter
d’estrelles, contra vent i marea, i
amb la tenacitat i l’audàcia
d’aquest creador nascut a
Saragossa el 1947, que va superar
un parell d’atacs de cor i va tor-
nar a la càrrega amb l’ajuda de
l’ara director artístic de la seva
companyia, Eduardo Lao. Rela-
xat i gaudint del seumoment cre-
atiu, Ullate presenta a partir
d’avui i fins el 13 d’octubre, al tea-
tre Victòria, un programa de
quatre peces entre les quals des-
taca l’estrena absoluta del seu
particular Bolero amb música de
Ravel, que, com no podia ser
de cap altra manera, dedica a qui
va ser el seumestre i amicMauri-
ce Béjart, en la companyia del
qual va despuntar com a ballarí
en els anys setanta, al costat de
noms com el de Jorge Donn (el
protagonista de la versió mas-

culina del Bolero de Béjart).
“Béjart és sempre present en

mi. Teníem una connexió i enca-
ra avuim’hi comunico, li demano
ajuda”, assegura Ullate. “Era un
repte molt difícil crear aquesta
peça després del seu Bolero, però
com que penses a passar-t’ho bé,

acaba sortint una cosamolt rotun-
da”, explica el coreògraf. “És el
que té l’edat, de la qual gaudeixes
creant. Jo ho he volgut ambien-
tar en el glamur dels anys vint,
l’època dels Ballets Russos”.
Recentment presentat a l’Òpe-

ra de Vichy (França), on tenen

una especial predilecció perUlla-
te, i la seva Saragossa natal, el
muntatge recupera tres peces del
repertori de la companyia: aques-
ta Seguidilla que Ullate va estre-
nar el 2000 a Sant Cugat i que va
ser l’última peça que va ballar
Eduardo Lao; Tres, un trio del

mateix Lao, i el solo Après toi
(2009), una creació d’Ullate de
profunda càrrega emotiva, ja
que és la reacció del saragossà a
la mort de Béjart. “Estant de cos
present van posar la Setena sim-
fonia de Beethoven i em vaig
dir... ‘un dia et faré jo alguna co-
sa amb això'”, recorda Ullate.
L’estrena, a l’Òpera de Vichy
–“el primer teatre on va ballar
Béjart”–, va registrar un gran
èxit aquell estiu. Es dóna la cir-
cumstància que ballarà al Victò-
ria el fill petit del coreògraf que
ha format fins a cinc genera-
cions de ballarins –“i vaig per la
sisena”, diu–. Es tracta de Josué
Ullate, de 20 anys, que interpre-
tarà tant la Seguidilla com

aquest esperat Bolero amb Mar-
lene Fuentes. “Quan es té el ta-
lent de natural no hi ha res més a
dir”, comenta d’ell el seu pare.
Feia anys que Ullate no recala-

va al Victòria –va ser amb El Sur,
el 2006–, encara que la seva últi-
ma visita a Barcelona va ser el
2011, quan va presentar el seu
Coppélia a l’Arteria Paral·lel, sen-
se gaire ressò mediàtic. “Cada
any volem venir a Barcelona, pe-
rò no hi ha hagut manera. Ho
vam intentar fins i tot amb el
Grec sense èxit. M’he sentit vetat
en aquesta ciutat”, confessa el
saragossà.c
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“M’he sentit vetat
a Barcelona; cada
any volem venir
i no hi ha
hagut manera”

A partir del diumenge 13 d�octubre,

a la venda amb el teu diari


