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Veronaatractiva

93è Festival de l’Arena
di Verona

Intèrprets: Elena Rossi, Dario
Di Vietri; Marco Vratogna; Ni
colèo Ceriani (Tosca); Carlos
Álvarez, Alex Esposito, Irina
Longu, Daniela Schillaci (Don
Giovanni); Dalibor Jenis, Susan
na Branchini, Dmitri Beloselsky,
Piero Pretti, Sanja Anastasia
(Nabucco).
Lloc i data:Arena di Verona
1618/VII/2015

ROGER ALIER

Enmig de la calor d’aquests dies,
els espectacles de Verona, si no
refresquen, almenys fan oblidar
els rigors de l’època i ja fa anys
que mostren un nivell de pro
duccions excel∙lents i un funcio
nament escènic de qualitat, amb
directors d’escena que fan la se
va feina atractiva i a vegades sor
prenent, com la negríssima Tos-
ca que ens va oferir Hugo de
Ana, amb rosaris gegants i ca
nons que van fer gran impacte en

l’auditori sobre tot quan va es
clatar el del Castel Sant’Angelo,
al primer acte. La Tosca va ser
defensada per Elena Rossi, que
va complir bé, amb un Cavara
dossi de molta qualitat (el tenor
Dario Di Vietri, realment remar
cable) i lamaldat benvocalitzada
(aguts impressionants) del Scar
pia deMarcoVratogna. Entre els
comprimaris cal destacar el Car
celler (Romano Dal Zovo, baix);
el pastoret del tercer acte era un
pescadoret. La funció va ser ben
rebuda i el director Fabio Mas
trangelo va portar l’orquestra
per bon camí.
La gran novetat d’aquest any

era el Don Giovanni, de Mozart,
un títol no gaire freqüent a Vero

na. Una producció preciosa de
Zeffirelli, amb gentades en esce
na i undesenvolupament dramà
tic ben plantejat, servit pel mag
nífic Carlos Álvarez en el paper
principal, amb un Leoprello una
mica cridaner però eficaç (Alex
Esposito), amb unes dames totes
en un bon nivell, sobre tot la
DonnaAnnad’IrinaLungu i amb
un extraordinari Don Ottavio
(Leonardo Cortellazzi) que va
cantar les dues àries per les quals
va obtenir ovacions. Excel∙lent la
direcció orquestral de Stefano
Montanari.
Nabucco, un dels plats forts de

l’Arena, va ser molt ben presen
tat amb l’escenografia ja vista en
altres anys, però amb un bon di

rector orquestral, el prestigiós
Riccardo Frizza, amb el baríton
Dalibor Janis que va anar per bé i
va causar impacte en la seva dar
rera ària de l’espasa. El baix
Dmitri Beloselsky va fer un bon
Zaccaria però amb problemes
importants en les notes més
greus. Susanna Branchini va de
fensar molt bé els seu inclement
paper d’Abigaille, i Sanja Anata
sia va convèncer en el breu però
emotiu rol de Fenena. Era obli
gat que el cor fes un bis del Va
pensiero, que no va ser ni el mi
llor ni el pitjor que he sentit. Pe
rò la festa es va completar per
què la producció renovada es va
presentar amb un moviment es
cènic de gran qualitat.!

CRÍT ICA D’ÒPERA

ElBalletNacional tornaalLiceu
desprésde 10anysperballar ‘Sorolla’
L’obra està inspirada en els quadres del pintor sobre les regions d’Espanya

JUSTO BARRANCO

Barcelona

ElBalletNacional d’Espanya tor
na al Liceudeu anysdesprés de la
seva última visita. I ho fa amb
muñeiras, aurreskus, sardanes,
danses de Salamanca, escola bo
lera o flamenc sota el comanda
ment d’un directormolt diferent,
Antonio Najarro (Madrid, 1975),
que va substituir José Antonio
l’any 2011 i que és l’impulsor del
muntatge que es podrà veure des
de demà i fins diumenge al coli
seu de la Rambla: Sorolla, un
muntatge amb ni més ni menys
que 40 ballarins en escena que
barreja pintura i ball, un colorista
passeig per la riquesa de les dan
ses populars espanyoles que
s’inspira en la col∙lecció de pla
fons Visión de España que Joa

quín Sorolla va pintar per encàr
rec el 1911 de la Hispanic Society
de Nova York.
Un muntatge que per primera

vegada tindrà música en directe
gràcies a l’orquestra del Liceu,
dirigida per Manuel Coves, i que
té com a director d’escena nimés
ni menys que Franco Dragone, el
responsable creatiu dels especta
cles del Cirque du Soleil des de la
seva fundació i fins a gairebé el
nou mil∙lenni. Un Franco Drago
ne que ha fet “de manera des
interessada la seva feina, perquè
hauria estat impossible pagarli,
va explicar ahir en el Liceu Na
jarro, qui va assenyalar que ho ha
fet per amor a la dansa espanyola
i que ha posat la poètica amb què
es transitava d’un número
acrobàtic a l’altre en el Cirque du
Soleil al servei de transicions a
priori complexes com entre una
muñeira i uns fandangos fla
mencs de Huelva. “Les tran
sicions estan molt treballades,
vas d’un lloc a un altre sense ado

narte’n”, explica Najarro.
Uns balls que en aquest cas

s’emparenten ambels quadres en
els quals Sorolla va plasmar la se
va personal visió d’Espanya, els
seus costums, les seves danses,
els seus oficis, en 14gransplafons

per a la biblioteca de la Hispanic
Society: Castella i la festa del pa,
Sevilla i els natzarens, el ball i els
toreros, Aragó i la jota, Guipús
coa i les bitlles, Galícia i la rome
ria, Catalunya i el peix, el palme
rar d’Elx, la pesca de la tonyina a

Ayamonte... Quadres la llum dels
quals ha acabat transformada en
el teixit del vestuari dissenyat
perNicolasVaudelet–demanera
que el ballarí pot semblar sortit
del quadre– i també en l’esceno
grafia, en les projeccions, estàti

ques o en moviment, que envol
ten els ballarins i que de vegades
consisteixen a ampliar algun dels
motius més poderosos dels
quadres de Sorolla, sigui una fu
lla seca caient o la bandera ver
mella deLa festa del pa. “Després
són els ballarins els que repre
senten la processó que es veu en
aquesta peça”, explica Najarro,
que és autor de les coreografies
nascudes dels quadres amb
Arantxa Carmona, Miguel Fuen
te i Manuel Liñán.

Najarro explica que primer ar
ticula l’espectacle, decidint on
aniran els solos, els passos a dos i
les escenes de grup, i després ele
geix els coreògrafs. “Miguel
Fuente i Arantxa Carmona per al
folklore. Arantxa ha estudiat les
maneres de vestir, la cultura, s’ha
endinsat a les cases per veure els
instruments i d’ella surten les co
reografies de dansa extremenya,

valenciana, de Salamanca o la
sardana. Fuente és dels que mi
llor mouen els números grupals,
com el de la muñeira gallega.
Després hi ha el flamenc de Ma
nuel Liñán i jom’he ocupat de les
coreografies d’escola pista de bit
lles i dansa clàssica espanyola”,
explica. La música simfònica ha
estat composta per Juan José
Colomer, qui explica que per
exemple en l’escena dedicada a
Catalunya, basada en una sarda
na, hi ha sons d’El cant dels ocells
o cèl∙lules rítmiques d’Els sega-
dors. Però també es recuperen el
ZapateadodePaco deLucía o pe
ces de flamenc tradicional.
Najarro explica que en el pro

jecte que va presentar quan va
ser elegit director del Ballet Na
cional d’Espanya fa quatre anys
un dels punts en els quals incidia
era en “recuperar el nostre fol
klore, gran oblidat dels estils de
la nostra dansa”. “El folklore
–diu– s’acostuma a associar amb
una cosa antiga, una cosa caspo
sa, però té una riquesa i un valor
meravellosos, encara que té una
grandificultat per posarlo en es
cena.” I va veure un vehicle per
fecte en un pintor que li agrada
tant comSorolla, per “unir pintu
ra i dansa en un gran espectacle”
que, assenyala, permeti al públic,
també al públic jove, descobrir
aquests tresors.!

FrancoDragone,
un dels grans del
Cirque du Soleil,
n’ha fet la direcció
escènica sense cobrar
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Una escena de Sorolla, del Ballet Nacional d’Espanya

Najarro: “Calmés suport a la dansa espanyola”
!AntonioNajarro,director
delBalletNacionald’Espanya,
creuqueen l’interèsper la
dansaespanyola“labalança
estàdesequilibrada”.Lacom
panyiaviatjamoltper totel
món,pelJapó, totÀsia, els
EstatsUnits i, encanvi , aEs
panya“calméssuportmedià
tic” i faltaunióenel sectorde
ladansaespanyola i “respecte
a la feinaaliena”. I tambésu
port institucional: enquatre
anysnohanentratenelTea
troReal, recorda,malgratque

obrescomSorollahanaconse
guitungranèxit en teatresde
Madridcomelde laZarzuela
i elMatadero. Aquesta situa
cióescorregiràperquèdes
de l’Inaemhanacordatamb
elTeatro Real, assenyala
Najarro,queenanysalterns
aniràallàunaproduccióde la
CompanyiaNacionaldeDan
sa iunaaltradelBalletNacio
nald’Espanya. “Heviatjat
molt idesde fora t’adonesque
Espanyaésunpaísmoltpetit,
encaraqueambmoltariquesa

cultural. I ladansaespanyola
ésunacosamoltpetitonadins
d’Espanya ihade teniraquí
unbateccomúperquèesclati
a la restadelmón.Hiestàaun
nivell excepcionalara i calen
unaafecció iunaunióqueno
existeixentreelsmateixos
artistesde ladansaespanyola.
Ésunpatrimoniúnic inosom
conscientsquepodempresu
mirne iobteniramésdiners
ambaixòomplint teatresa tot
arreu”. “Nohoestemaprofi
tant”, es lamenta.

40 ballarins donen
vida a uns quadres
que es plasmen
en el vestuari
i l’escenografia


