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“Vull veure l’energia
d’unacompanyiaengira
reflectidaa l’escenari”

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

E
s la seva primera ac-
tuació a Catalunya
des que fa un parell
d’anys va ser nome-
nada directora de

l’English National Ballet (ENB). I
ve al festival de Peralada carrega-
da de propostes que són unamos-
tra de l’intens treball que en
aquest curt període de temps ha
dut a terme al capdavant d’aques-
ta companyia concebuda per gi-
rar. Tamara Rojo (Mont-real,
1974) hi torna després d’haver to-
cat el cel durant dotze anys com a
prima ballerina del Royal Ballet.
Treballadora incansable, aquest
divendres ballarà Coppélia, un
clàssic emblemàtic de la compa-
nyia, i dissabte combinarà dues
de les produccions que ja porten
el seu segell de directora artísti-
ca: l’homenatge que va fer aNuré-
iev l’any passat pels 75 anys del
seu naixement i els 20 de la seva
mort –gala que Peralada acull ce-
lebrant que fa tres dècades que hi
va ballar–, i les coreografies que
la companyia britànica va encar-
regar en memòria de la Gran
Guerra a tres astres de la dansa
contemporània... AkramKhan, Li-
am Scarlett i Russell Maliphant.

Al capdavant de l’ENB vostè
ja ha fet un Corsari que diuen
que ha canviat la percepció de
comes pot ballar un clàssic, evi-
tant que la narració quedi supe-
ditada al virtuosisme, buscant
l’honestedat. Ara porta Coppé-
lia a Peralada: què té d’especial
aquesta versió del coreògraf
Ronald Hynd?
Que és respectuosa amb la tradi-
ció de la mímica i amb la bellesa
rococó de l’escenografia, però
que, tal com hem volgut en Ro-
nald i jo, té una energia diferent,
la de l’ENB, una companyia de ba-
llarins joves amb una energia im-
pressionant que han estat capa-
ços aquesta temporada de fer 180
funcions de l’octubre al gener. És
fort. I no tenim seu, somuna com-
panyia en gira, cosa que em recor-
da el veritable esperit d’artistes
com els dels Ballets de Diàguilev,
on hi ha una unitat familiar. Vull
veure aquesta energia i virtuosis-
me reflectits a l’escenari.

Vostè interpreta Swanilda a
Coppélia, la núvia que s’ha de
fer passar per la nina autòmata
per salvar el seu estimat. Com
li va això de combinar ball i di-
recció artística?
Ho aconsegueixo gràcies als
bons col·laboradors que tinc, a
banda que sempre m’ha agradat
treballar i sóc molt disciplinada.
No pretenc ballar fins molt tard,
però el consell de l’ENBemva de-
manar que ho fes durant uns
quants anys, fins que sortissin
perfils nous. Lameva retirada se-
rà orgànica, ballaré fins que el
cos i les energies m’ho permetin.

Tan bon punt va assumir la
direcció de l’ENB, es van cele-
brar els aniversaris deNuréiev.
Com ha influït aquesta figura
en vostè?
Primer el vaig admirar com a ba-
llarí i gran artista, i per com va
elevar obres comMargarida i Ar-
mand. Després, en acostar-me a
la seva part de director artístic,
vaig veure la tasca impressionant
que va fer com a coreògraf i res-
taurador de grans clàssics, i so-
bretot com a director de l’Òpera
de París. Sylvie Guillem, Nicolas
le Riche... Aquella generació his-
tòrica de ballarins és el que és

per Nuréiev. I també va ser im-
portant per a l’ENB: hi va ballar,
el va portar de gira... i tenim el
seu Romeu i Julieta, que torna-
rem a fer d’aquí un any i mig.

I per què tenim la sensació
que les seves posades al dia eren
una mica ràncies, de vegades?
Al contrari. Un dels grans reptes
que deixa és quemoltes de les se-
ves coreografies avui encara són
impossibles de ballar per a al-
guns homes, ni tan sols estan con-
quistades tècnicament.

Hi ha rivalitat entre el Royal
Ballet i l’English National? De-
uen considerar que la seva com-
panyia és farandulera, tenint en
compte que ells es mouen pels

salons del palau... Hi ha consci-
ència de classe entre vostès?
No ho sé. Però no es pot oblidar
que elmosquit és l’animalmés pe-
rillós. Hi ha consciència de mos-
quit. D’altres són elefants, nosal-
tres som mosquits.

L’oportunitat per entrar al
Royal, l’any 2000, se li va donar
en condicions ben kafkianes...
Sí. La ballarina d’aquell moment
al Royal, Darcey Russell, es va le-
sionar i em van trucar perquè fes
Giselle. Jo tenia una lesió terri-
ble, un esquinç quem’impedia ca-
minar, i vaig dir que sí. Ho havia
de fer com fos perquè sabia que
aquestes coses no es repeteixen,
pagaria el preu quan calgués.

Com veu aquells anys al Ro-
yal ara, en perspectiva?
Professionalment i artísticament
van ser uns anys impressionants
que em van fer com a artista. Po-
der fer tot el repertori deMacMi-
llan –Romeu i Julieta, Manon, La
cançó de la Terra–, poder treba-
llar amb ballarins com Carlos
Acosta o Jonathan Cope, artistes
com Sergei Polunin... Poder viu-
re des de dins el que és una insti-
tució històrica de la dansa, amb
les seves tradicions, la seva políti-
ca, els seus clars i obscurs... Això
a Espanya no m’era possible.

No deu ser fàcil ser part
d’una institució així.
No ho és. T’hi has d’adaptar, pe-
rò tambéhas de lluitar permante-
nir la teva identitat pròpia, per re-
cordar qui ets com a artista, per-
què pots voler-te integrar i obli-
dar-te de qui ets.

I qui és Tamara Rojo?
Jo reivindicava el meu dret a

equivocar-me i tenir una veu prò-
pia coma artista. Sócmolt respec-
tuosa, sempre he respectat sobre-
tot les generacions precedents,
sempre he tingut ànsia d’apren-
dre i la sensació que, com que no
venia d’una institució, no en sa-
bia prou, que no tenia aquesta o
aquella escola.

Quèha de fer Espanya per te-
nir aquesta institució?
Dues coses: una, aconseguir un
compromís polític honest per cre-
ar-la, i dues, mirar enrere, per-
què tenim una llarga història de
grans artistes. Cal recuperar el co-
neixement i posar-lo al seu lloc.

I quina seria aquesta escola
estilísticament?
Una escola destil·lada de moltes:
la deMaria deÁvila, la granmes-
tra que procedia de l’escola rus-
sa; la Bournonville i l’escola bole-
ra, l’escola de Víctor Ullate, que
és la de Béjart, d’influència pari-
senca i sofisticació... i després l’es-
cola cubana. Si és que en tenim
per donar i per vendre.c

LES MANCANCES ESPANYOLES

“Tenia la sensació
que, com que no
venia d’una institució,
no en sabia prou”

PRIMERA VISITA

Peralada acull la
primera visita de
l’English National des
que Rojo el dirigeix

La ballarina espanyola fotografiada ahir a l’exterior de l’Institut del Teatre, a Barcelona

LA CREACIÓ D’UNA ESCOLA

“L’espanyola seria
una escola destil·lada
de moltes: de la russa,
de la Bournonville...”

REPERTORI GENERÓS

El ballet britànic
porta tres programes
en dues funcions:
divendres, ‘Coppélia’

Tresdècades d’aquellRudolf

ÀLEX GARCIA

A la roda de
premsa
de Peralada
i ballant
Apolo
Musageta

]El festival Jardins de
Peralada, que aquest any arri-
ba a l’edició número 28, rei-
vindica que de fet fa tres dè-
cades de dansa, ja que l’em-
brió del festival, aquelles ano-
menades Nits del Casino on
van actuar Josep Carreras i
Montserrat Caballé, va rebre
també el gran astre del ballet
Rudolf Nuréiev. Una onomàs-
tica que el certamen ha vol-
gut recordar amb una exposi-
ció fotogràfica –Recordant
Nuréiev 1984– de Jordi Mes-
tre, que s’estarà fins al 18
d’agost al claustre Sant
Domènec de Peralada, i en la

qual es pot veure el divo in-
terpretant el déu Apol·lo a
Apolo Musageta de Balanchi-
ne, i també en instantànies
d’aquella històrica roda de

premsa que
–gran mèrit de
l’organització–

va concedir el
príncep d’origen tàrtar. A la
pregunta gastada de què sig-
nifica la dansa per a vostè va
passar que, com per bé d’una
força divina, la del mateix
déu del ball, la tarima que
suportava darrere de l’esce-
nari un centenar de perio-
distes es va esfondrar i va fer
enfadar aquell esteta que era
Rudolf, el qual, ja amb 46
anys ben fets, va agafar i va
marxar.

ENTREVISTA

JORDI MESTRE

Tamara Rojo, ballarina i directora artística de l’English National Ballet


