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A tota corda: així és com
funcionen les coses, ara
mateix, al Ballet Barcelona.
I a tot jazz: així serà com
funcionaran d’aquí pocs
dies. Ángel Corella i la seva
companyia amb denominació
d’origen barcelonina es
disposen a oferir-nos, al llarg
de les pròximes setmanes, dos
programes coreogràfics ben
diferents que constitueixen
una bonamostra de
l’eclecticisme coreogràfic
i musical del qual és capaç
la formació. Això, per molt
clàssiques que continuïn sent
les seves arrels, i per molt
que el seu cap sigui un dels
grans ballarins clàssics de la
nostra època. Però a Corella
sempre li ha agradat d’allò
més compaginar els grans
títols del repertori amb les
noves coreografies dels grans
coreògrafs contemporanis,
que sovint han creat peces
pensades específicament

RAMON OLIVER perquè fos ell qui les ballés. I
també, provar sort amb estils
musicals que no tenen res a
veure amb les partitures dels
grans ballets clàssics, i que
poden anar des de la sonoritat
made in Broadway del Leonard
Bernstein de Fancy Fee fins
al flamenc deMaria Pagés.
En això, Corella s’assembla
unamica a aquest geni
esbojarrat del violí anomenat
AraMalikian, conegut tant
pel virtuosisme amb què
domina un instrument que
ha passejat pels auditoris
més prestigiosos de tot el
món, com per la facilitat
que té per ficar-se en tota
mena d’aventures musicals i
escèniques decididament ben
poc ortodoxes. Doncs bé: ara,
Corella i Malikian s’han fet
còmplices per tal d’oferir-nos
un espectacle potser no tan
boig, però, sens dubte, també
ben peculiar.

L’amo Txaikovski marca la pauta
I, de fet, per partida doble,

A+A (DEL 4 AL 8/6). BOURBON STREET (DE L’11 AL 15/6).

CIA. BARCELONA BALLET, DIRIGIDA PER ÁNGEL CORELLA. AMB ARA MALIKIAN I LA
ORQUESTA EN EL TEJADO (A+A). INT.: ÁNGEL CORELLA, CARMEN CORELLA, DAYRON
VERA, KAZUKO OMORI, NATALIA TAPIA, RUSSELL DUCKER, KIRILL RADEV. LLOC:
TEATRE TÍVOLI. CASP, 8. METRO: PASSEIG DE GRÀCIA (L2, L3, L4). TEL.: 902 33 22 11.
PREU: DE 25 A 45€. HORARI: DC. I DJ., 20.30H; DV. I DS., 21H; DG., 18H.

El Raval és
un gran teatre

La valquíria se’n
va cavalcant!

L’APUNTADOR

Per tercer any consecutiu,
el Teatre Tantarantana ens
ofereix un taller-espectacle
intergeneracional en el qual el
protagonisme absolut recau en
els veïns del Raval. Per l’escenari
de La flor de lotus (una proposta
amb dramatúrgia d’Albert Tola i
coreografia de Constanza Brncic)
passaran joves i grans amb orí-
gens culturals, llengües maternes
i somnis ben diferents, però amb
una geografia compartida: la
d’aquest barri apassionant amb
quelcom de petita Babilònia.
DEL 30/5 A L’1/6. TEATRE

TANTARANTANA. DE LES FLORS, 22.

TEL.: 93 441 70 22. PREU: 6 EUROS.

HORARI: 20H; DG., 19H.

Les representacions deDieWalküre
arriben al tram final (30 i 31/5 i
3/6), i seria bo no deixar marxar la
valquíria sense visitar-la al Walhalla.
Envoltat, com sempre, de polèmica,
el magnífic director Robert Carsen
ens ofereix una visiómolt notable de
la Teatralogia deWagnermarcada
per l’austeritat, la negror conver-
tida en presagi de l’hecatombe, el
militarisme destructor que arrasa
amb tot, i la intensitat interpreta-
tiva que caracteritza tots els seus
muntatges, potenciada, aquí, per un
repartiment extraordinari. Carsen,
gairebé emulant el George R.R.
Martin de Cançó de gel i de foc (Joc
de Trons), ha volgut que el seu fos un
espectacle ple de neu i foc. I, també,
ple d’un talent capaç de potenciar al
màxim el valor simbòlic d’unes om-
bres (el sensacional final del segon
acte) o el caràcter burgès d’aquests
déus (el tens enfrontament entre
Wotan i la seva dona Fricka).
GRAN TEATRE DEL LICEU.

LA RAMBLA, 51.

Elmuntatge deRobert Carsen.

collage Txaikovski com ara
el que escoltarem a Blithe
Wick, la peça amb què s’obre
la vetllada. Només començar,
ja podrem comprovar la
química que s’estableix
entre les dues carismàtiques
grans A (la d’Ángel i la d’Ara)
que apareixen al títol de
l’espectacle. Una química que
al llarg de la segona part del
muntatge es posarà al servei
d’un grapat de compositors
que comparteixen el fet de
ser contemporanis, però que
comparteixen ben poca cosa
més, ateses les diferències
radicals que presenta la seva
música.

Una bona copa de bourbon
al vell French Quarter
Heu vist l’estupenda sèrie
televisiva Treme, creada per
David Simon i filmada al
Nova Orleans post Katrina?
Quan la mireu, entendreu del
tot el paper que té la música
(i, especialment, la música
de jazz, que, com qui diu,
va néixer pels carrers i dins
dels bordells del seumític
barri francès) en aquesta
ciutat fascinant de l’Estat de
Louisiana. I és precisament
aquesta passió per la música
i pel jazz la que reflecteix,
també, la coreografia Bourbon
Street que dóna nom al segon
espectacle presentat per
Ángel Corella. Un espectacle
en què, a banda de l’esmentat
sextet de Txaikovski, trobareu
un Corella disposat a trobar
duende flamenc a la dansa
clàssica de D’Casta. I en què
també podreu gaudir del trio
coreogràfic que Kiril Radev
presenta a Sombras ajenas, i
de les tensions viscudes en
parella que Russell Ducker
mostra a Built to Fall Apart.
Tot plegat, mentre espereu que
arribi l’hora del capvespre per
tal de perdre-us per Bourbon
St. I, un cop arribats a aquest
punt, mai se sap com pot
acabar la nit. En tot cas, i per
tal d’anar creant ambient, ja
teniu a l’escenari l’orquestra
NewOrleans Pussycats plena
demarxa.

perquè també en el segon
programa que ens presenta
el Ballet Barcelona la seva
música tindrà un gran
protagonisme, gràcies a
la coreografia creada per
Corella a partir de l’String
Sextet, l’únic sextet de corda
que va compondre el mestre
rus, sota l’influx de la sempre
bella ciutat de Florència.
Però, de moment, centrem-
nos en A+A, en Malikian, i
en La Orquesta en el Tejado
que ell mateix ha creat, que
està integrada exclusivament
per instruments de corda,
i que tant et pot sortir
amb una versió orquestral
d’algun tema de Björk o Led
Zeppelin, com oferir-te un

El reputat ballarí i coreògraf Ángel Corella acosta el ballet al jazz amb AraMalikian.

El violinista a la
teulada... i tot el jazz

ÁNGEL CORELLA BALLA A RITME

D’ARAMALIKIAN I DESPRÉS

VIATJA CAP A NOVA ORLEANS


