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La companyia English National
Ballet debutarà aquest cap de set-
mana al Festival Castell de Pera-
lada de la mà de la seva directora
artística i ballarina principal Ta-
mara Rojo amb un doble progra-
ma en el qual portaran a l’escenari
el clàssic de dansa Coppélia, demà
1 d’agost i una gala especial amb
la qual es commemoraran els 30
anys de l'actuació de Rudolf Nu-
reyev en el certamen i el centenari
de la Primera Guerra Mundial, el
2 d'agost. La ballarina i directora
artística, que va presentar aques-
ta programació ahir a Barcelona,
va destacar que  «és un honor»
presentar la companyia a Perala-
da, espai on tornarà 13 anys des-
prés de la seva última actuació al
festival. Amb anterioritat havia
actuat tres vegades en aquest es-
cenari, dues amb la companyia de
Víctor Ullate i l’any 2000 va venir
amb la Deutsche Oper Berlin.

La versió d’un ballet clàssic
Estrenada en l'Òpera de París el
1870, Coppélia, amb música de
Léo Delibes, se situa històrica-
ment en la transició dels grans ba-
llets romàntics parisencs i l'esco-
la clàssica russa. Amb llibret
d'E.T.A. Hoffmann, parla de les

aventures de Swanilda, Franz, el
Doctor Coppelius i la nina que
crea, la misteriosa Coppélia, per-
sonatges protagonistes del pri-
mer dels dos programes que pre-
sentarà a Peralada l'English Na-
tional Ballet, una companyia molt
de temps anhelada per la direcció
del certamen, segons va recordar
ahir el director artístic, Oriol Agui-
là. 

La versió que s'oferirà a Pera-
lada i que des de fa trenta anys es
representada amb èxit a tot el
Regne Unit és obra de Ronald
Hynd i està considerat un ballet
clàssic doncs «és molt respectuo-
sa amb la mímica tradicional, els
personatges i una escenografia
rococó molt familiar» destacava la
ballarina. En aquesta peça, la ma-
teixa Tamara Rojo interpretarà el

personatge de Swanilda, «un rol
agraït per a una ballarina, pel
repte que representa donar vida a
un personatge humà que intenta
imitar a una nina que a la vegada
està intentant convertir-se en hu-
mana per obra de la màgia del
Doctor Coppelius» va remarcar
l’artista.
A partir de la versió de Hynd, Ta-
mara Rojo, com a directora artís-
tica, va voler «donar-li una ener-
gia diferent acord amb la dels jo-
ves ballarins de la companyia,
capaços de fer 180 representa-
cions en sis mesos» va explicar
ahir en roda de premsa.

L'English National Ballet és,
segons va precisar Rojo, una com-
panyia de gires, sense seu ni tea-
tre propi, i aquesta era una de les
raons per les quals va acceptar
l'encàrrec de la direcció artística.
L’artista veu en l'English el reflex
«d’aquelles companyies itinerants
com Diaguilev, en les quals tots
formaven una unitat familiar i
aquest esperit vull veure'l reflec-
tit a l'escenari, aquesta energia, el
coneixement profund de les tra-
dicions, però també el nou vir-
tuosisme».

La presència de Tamara Rojo i
l'English National Ballet en el fes-
tival estival altempordanenc ser-

virà a més, segons va recordar
Oriol Aguilà, per recordar els tren-
ta anys de dansa a Peralada, per
on van passar artistes de renom
internacional, com Rudolf Nu-
reyev o Alicia Alonso, amb una
gala que se celebrarà el 2 d'agost,
en què també es commemorarà el
centenari de la I Guerra Mun-
dial. En aquesta gala, va explicar
Tamara Rojo, s'oferiran obres re-
presentatives de la companyia,
com el tercer acte d’El Corsari, Se-
cond Breath, Giselle, No man's
land, Black Swan i Dust. «Repre-
senten la nostra personalitat, que
uneix aquesta part més tradicio-
nal amb el costat més trencador»
va remarcar la ballarina.

A més, aquesta segona nit, la
del 2 d’agost, serà especial per a la
directora artística de l'English Na-
tional Ballet que rebrà de mans de

la presidenta de l’Associació Cul-
tural Castell de Peralada, Car-
men Mateu de Suqué, la Medalla
d’Honor del festival en reconei-
xement a la seva aportació al món
de la dansa i coincidint amb la
commemoració dels 30 anys de
dansa al Festival Castell de Pera-
lada. 

La companyia ballarà al Liceu
Preguntada per la possibilitat de
treballar a Espanya al capdavant
d'una companyia, Rojo va remar-
car que tenia molt clar que la pri-
mera companyia que volia dirigir
era l'English National Ballet, per-
què «quan hi vaig ser primera
ballarina van ser uns anys molt fe-
liços», i va anunciar amb total
naturalitat que se n'anirà retirant
de la dansa de manera gradual i
sense massa escarafalls. En
aquests primers anys amb la com-
panyia Tamara Rojo sent que ha
aconseguit molt més del que es
pensava, i un dels seus grans èx-
its en aquesta etapa ha estat l'es-
trena de El corsari, que «ha canviat
la percepció de com veure un
clàssic a Anglaterra». La compa-
nyia que dirigeix Tamara Rojo
tornarà a Barcelona al setembre
del 2015 per actuar en el Gran Tea-
tre del Liceu
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L’English National Ballet debutarà a
Peralada de la mà de Tamara Rojo

La ballarina i directora artística de la companyia presenta la versió de «Coppélia» que s’estrenarà el dia 1 d’agost

SHOOTING/ MIQUEL GONZÁLEZ

LA BALLARINA TAMARA ROJO VA PRESENTAR AHIR A BARCELONA el programa amb el qual debutarà, al Festival de Peralada, la companyia English National Ballet, de la qual és directora
artística. L’artista acompanyada del director artístic del Festival, Oriol Aguilà, va explicar que el dia 1 d’agost estrenaran la versió del clàssic «Coppélia» i el dia 2 d’agost, un gala en la qual oferiran
les peces que millor representen l’essència de la companyia de dansa. Tamara Rojo, que rebrà la Medalla d’Honor del Festival, tornarà a Peralada 13 anys després de la seva última actuació.  2
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LES DATES

debuta la companyia a Peralada 
L’English National Ballet, sota la di-
recció artística de Tamara Rojo, es-
trenarà una versió de «Coppélia» i
presentarà una selecció de les obres
que representen millor la companyia

Dies 1 i 2 D’AGOST

Tamara Rojo tornarà a
Peralada 13 anys després
d’haver actuat amb la
Deutsche Opera Berlin

La primera ballarina rebrà la
Medalla d’Honor del Festival
com a reconeixement a la
seva aportació a la dansa


