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Parella amb ganxo
CRÒNICA Ara Malikian i Ángel Corella brillen amb ‘A+A’ al Tívoli

MARTA CERVERA 
BARCELONA

S
i haguéssim estat en una 
plaça de toros i no al Tívoli, 
el violinista Ara Malikian i 
el ballarí Ángel Corella 

haurien sortit a collibè després de  
l’estrena, dimecres, d’A+A. El primer 
espectacle que ha unit els dos talents 
va entusiasmar el públic que els va 
dedicar una calorosa ovació, amb 
tot el teatre dret. La propina que van 
oferir, un bis de l’última coreografia 
Asueto, va permetre disfrutar nova-
ment de tots els ballarins, exultants 
i plens d’energia després de la gran 
aclamació que van rebre. La compli-
citat entre els dos cracs va ser total i la 
coordinació de ballarins i músics va 
fluir des del començament. El violi-
nista de melena arrissada i la seva 

Orquesta en el Tejado, integrada per 
quatre instrumentistes més de cor-
da, es van convertir en aliats dels ba-
llarins. La interacció va brillar, i es va 
moure  entre músics i ballarins per 
l’escenari. Les coreografies escolli-
des en el programa potenciaven les 
virtuts d’un elenc que Ángel Corella 
coneix a la perfecció ja que van for-
mar part del Barcelona Ballet, aquell 
ambiciós projecte que va morir per 

falta de suport institucional, tot i 
que el públic sempre el va recolzar. 
 La japonesa Kazuzo Omori, el 
cubà Dayron Vera, l’anglès Russell 
Decker i l’espanyola Natalia Tapia 
van obrir juntament amb  Corella 
l’espectacle amb Blithe Wick, una pe-
ça neoclàssica de Corella inspirada 
en la música Souvenir de Florència,  de 
Txaikovski. Tant en parelles com en 
solitari, els ballarins van seduir el 
públic amb la seva energia, gràcia i 
qualitat. El vestuari amb suggerents 
transparències va reforçar uns mo-
viments de gran bellesa plàstica i va 
predisposar el públic per al que vin-
dria després. La segona part de l’es-
pectacle, més contemporània, va ar-
rencar amb el sensual duo de Chris-
topher Wheeldon, After the rain, que 
van ballar Carmen Corella i Day-

ron Vera. Darrere seu, Ángel Corella 
i Omori, amb un espectacular ves-
tit en tons verdosos i brillants, van 
aconseguir fer deturar el temps per 
uns instants amb Argon, creació de 
Russell Ducker. L’Orquesta en el Te-
jado va deixar anar la seva creativi-
tat entre coreografia i coreografia. 
Malikian ballava i saltava mentre to-
cava el violí, amb una actitud més 

pròxima a una estrella del rock que 
a un solista de clàssica.
 El seu magnetisme va connec-
tar amb el públic i es va multiplicar 
quan Corella va protagonitzar amb 
ell duo  A+A, una perla en què el ba-
llarí convertit en un remolí va desa-
fiar el mag del violí amb una sèrie de 
girs impressionants que van deixar 
el públic amb ganes de més. H

33 Ángel Corella a ‘Blithe Wick’, a l’inici de l’espectacle, al Tívoli.
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Un càsting 
peculiar per 
al rodatge 
d’‘Anacleto’

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Els dies 17, 18 i 19 de juny tindrà 
lloc a Barcelona un curiós càsting. 
La productora Zeta Cinema busca 
com a figurants persones dels dos 
sexes d’entre 18 i 65 anys amb «algu-
na peculiaritat física que els faci dife-
rents del comú de la gent»: que siguin 
molt alts, molt baixos, molt grassos, 
molt prims, amb algun tret identi-
tari peculiar a la cara, ja sigui al nas, 
a les orelles, als ulls... És un dels pe-
atges d’adaptar un còmic a la gran 
pantalla, que en aquest cas es ma-
terialitzarà a la pel·lícula Anacleto, 
agente secreto, dirigida pel cineasta Ja-
vier Ruiz Caldera (Tres bodas de más), i 
que es rodarà a Barcelona als mesos 
de juliol i agost.
 
IMANOL ARIAS, PROTAGONISTA / El film, 
que farà el càsting als locals de Zeta 
Cinema (Consell de Cent, 425), tin-
drà un repertori de luxe. Mentre que 
el protagonista, Imanol Arias, encar-
narà el personatge creat el 1964 per 
Manolo Vázquez per a Bruguera, 
Quim Gutiérrez serà Adolfo, un jove 
de vida ensopida que descobrirà que 
el seu pare, que fa 20 anys que no 
veu, és el famós agent secret i es veu-
rà immers en una trama plena d’as-
sassins i secrets d’Estat. En el reparti-
ment també figuren Oona Chaplin, 
Rossy de Palma, Berto Romero i Car-
los Areces, que serà Vázquez, àlter 
ego del dibuixant i el dolent de la his-
torieta. El guió està en mans de Fer-
nando Navarro, Pablo Alén i Breixo 
Corral. H

DEL CÒMIC AL CINE


