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Ángel Corella fotografiat a Barcelona, abans de marxar als Estats Units

El ballarí deixa Espanya i assumeix
la direcció del Pennsylvania Ballet, creat

famig segle per una protegida de Balanchine

Byebye,
Corella

TONI GARRIGA /EFE

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A
ngel Corella ja ha vo-
lat als Estats Units.
La seva aventura
–desventura,més avi-
at– primer per terres

de Castella i Lleó i després per
territori català, on va voler assen-
tar la seva companyia canviant-li
el nom pel de Barcelona Ballet,
no ha donat els fruits que espera-
va. Els ajuts públics no van ser
els que ell esperava ni els que la
seva companyia requeria. Nome-
nat ara director artístic del
Pennsylvania Ballet, Corella, que
després de 17 anys a l’American
Ballet Theatre va decidir tornar a
Espanya per dedicar-se a l’escola
i la fundació que havia creat amb
la seva germana –i amb unamare
intensament implicada–, no pot
evitar fer un balanç negatiu del
seu període espanyol.
Ja ho va dir en declaracions a

The New York Times quan es va
saber que marxava definitiva-
ment a les Amèriques: “La situa-
ció de crisi és dura a Espanya, pe-

rò el pitjor és el desinterès dels
governs per les arts, no els donen
suport com sí que en donen a l’es-
port”. I per a sorpresa dels seus
entrevistadors afegia aquesta da-
da inimaginable en el món anglo-
saxó: “És molt difícil aconseguir
patrocinadors privats sense in-
centius fiscals”. “Al final no vols
ser allà on no et volen”, concloïa.
Aquesta setmana, abans demar-

xar, “ple de plans” i “content”, Co-
rella va ben buidar el pap en decla-
racions a l’agència Efe, en què va
afirmar que se sent víctima de les
promeses de polítics espanyols
que l’han abocat a dissoldre la se-
va companyia. “Hem estat vícti-
mes de les promeses constants de
polítics que no les han dut a ter-
me, i sobretot dels seus tripijocs,
de fer-nos anar d’una banda a l’al-
tra dient-nos que tot sortiria bé i
que era fantàstic, però ja veiem a
les notícies on anaven tots aquells
diners que no arribaven mai a la
cultura”. I afegia: “El que més em
costava a Espanya era continuar
estimant la meva professió, per-
què me l’havien fet avorrir, de
vegades sortia fastiguejat a l’esce-

nari, i només puc culpar-me a mi
mateix per haver confiat en els
polítics”.
Ara té a l’horitzó aquesta com-

panyia de Pennsilvània que té

mig segle de vida –“la cinquena
dels Estats Units, després del No-
va York City Ballet, l’American
Ballet, el Houston Ballet i el Bos-
ton Ballet”, diu ell mateix–, i que
vol “expandir i portar dalt de
tot”. Lamida,mig centenar de ba-
llarins, és perfecta, remarca, i té
un pressupost de vora 9 milions
d’euros (res a veure amb els
400.000 que rebia a Castella i
Lleó o els 120.000 en què va que-
dar l’empenta de la Diputació de
Barcelona). Fundat el 1963 per
Barbara Weisberger, deixebla de

Balanchine, la companyia –amb
sis produccions anuals i orques-
tra pròpia– s’ha concentrat en el
repertori del mestre del neoclàs-
sic, tradició que Corella vol man-
tenir viva: “Seria de bojos no fer-
ho”, afegeix. Escollit entre 35 can-
didats–també li havien ofert la di-
recció del Mikhàilovski de Sant
Petersburg i del Reial Ballet de
Nova Zelanda–, el ballarí espa-
nyol substitueix al capdavant del
Pennsylvania el nord-americà
RoyKaiser, si bé la transició dura-
rà diverses setmanes.c

El Pennsylvania Ballet
té 40 ballarins i un
pressupost de gairebé
9 milions, i munta
6 produccions a l’any

Re
vi
st
a
di
st
ri
bu
ïd
a
ún
ic
am
en
ta
Ba
rc
el
on
a.

NO TOTS
ELS HOMES
SOM IGUALS

Cada mes
amb La Vanguardia

DISTRIBUCIÓ EXCLUSIVA AMB :


