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La ‘Coppélia’ “alegre i àgil” de 
Julio Bocca aterra al Liceu

Liceu en cinc úniques funcions del 
16 al 20 de desembre. Són un total 
de setanta ballarins que interpreta-
ran la versió que va fer el 1968 el co-
reògraf Enrique Martínez. “És la 
primera vegada que es fa aquesta 
versió a Barcelona. És una coreogra-
fia que es va crear als anys 70 per a 
l’American Ballet, però continua 
sent una proposta tècnicament in-
novadora”, explica Bocca. 

L’uruguaià Martín García dirigi-
rà l’orquestra del Liceu, que inter-
pretarà la música de Léo Delibes. 
García diu que s’ha hagut d’adaptar 
a l’agilitat de Bocca. “El ritme és més 
vertiginós”, diu. “Sempre he sigut un 
ballarí molt ràpid”, admet el balla-
rí. “El públic en general tampoc té 
tanta paciència com fa un temps. 
Després de quatre hores ja saps que 

et començaran a treure el mòbil. 
Intentem adaptar-nos al món en 
què vivim i ens interessa atreure 
nous públics. A l’Uruguai convi-
dem moltes escoles, fins i tot es-
coles bressol i escoles rurals. És 
increïble quan veus que surten 
amb un somriure”, detalla el ba-
llarí, que assegura que Coppélia és 
apta per a tots els públics: “És un 
ballet que poden veure nens de 4 
anys i adults de 80”. 

Bocca va interpretar aquesta 
obra per primera vegada quan te-
nia 14 anys. Assegura que té una 
gran exigència tècnica. Ho subs-
criu María Riccetto, que es posa 
en la pell de Swanilda i, amb 36 
anys, és una de les més veteranes 
de la companyia. “Swanilda balla 
constantment als tres actes, i sem-
pre somriu, és hiperactiva, acabo 
exhausta. Però ens divertim 
molt”, admet Riccetto, que havia 
sigut solista de l’American Ballet i 
va doblar Natalie Portman al film 
Cigne negre. La gran majoria de 
ballarins són molt joves. Bocca va 
descobrir l’espanyol Ciro Tama-
yo, que interpreta Franz, l’enamo-
rat de Swanilda, al Certamen In-
ternacional de Ciutat de Barcelo-
na. Paula Penachio i Ariele Gomes 
s’alternen amb Riccetto en el rol 
de Swanilda. Gustavo Carvalho i 
Lucas Erni comparteixen amb Ta-
mayo el rol de Franz. I Daniel Ga-
larraga i Alejandro González in-
terpreten el Dr. Coppélius. 

Bocca defensa el classicisme 
d’un dels ballets més importants 
de Sud-amèrica. El reconegut ba-
llarí va deixar de ballar per al pú-
blic el 2007. Es va acomiadar a 
Buenos Aires en un espectacle 
gratuït, a l’aire lliure, i davant de 
200.000 persones. Tenia 40 anys 
i diu que, de moment, no pensa 
tornar a ballar. “He estat temptat 
de fer de Dr. Coppélius –diu  amb 
un somriure–. Però dirigir exi-
geix molt de temps, sobretot si 
vols assolir un nivell alt i es fa en 
una institució en procés de can-
vis. A més, no m’agrada fer les co-
ses a mitges”.e

El ballarí i director del Ballet Nacional Sodre Uruguai, Julio Bocca, ahir al matí al Liceu, 
durant la presentació a la premsa de Coppélia. PERE TORDERA

El ballarí dirigeix el Ballet Nacional Sodre Uruguai  

BALLET

Un Dr. Coppélius somiador que an-
hela afecte i companyia, i no un boig 
malvat com el presenten moltes 
adaptacions, i uns ballarins que no 
deixen de ballar a un ritme trepi-
dant. La versió de Coppélia, tot un 
clàssic del ballet basat en els contes 
fantàstics d’E.T.A. Hoffmann, del 
Ballet Nacional Sodre Uruguai, és 
sobretot àgil. “És una versió molt 
colorista i juvenil –diu el ballarí Ju-
lio Bocca, que dirigeix la companyia 
des de fa sis anys–. És un ballet molt 
alegre malgrat que la història és una 
mica fosca”.  

La companyia s’ha desplaçat sen-
cera fins a Barcelona per actuar al 
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Atractiu florilegi de l’obra vocal de Granados 
va tenir al seu càrrec el gruix de les 
cançons catalanes, amb una veu 
dúctil, tot i que un xic limitada en 
el greu, i un cant desimbolt. El ter-
cet vocal el completava el baríton 
David Menéndez, recreant amb 
encert el caràcter ominós de No 
m’enterreu al cementiri i La boira, 
i deixant anar tot l’impacte de la 
seva veu en un parell de Cancio-
nes españolas, mentre que a Vita 
nuova va ser inevitable tenir la 
sensació d’escoltar una peça de 
saló més que no pas una transla-
ció musical dels versos de Dante. 
Si bé en algun passatge Fernán-
dez Aguirre va pecar d’excés de 
premeditació, el pianista basc va 
respirar sempre amb els cantants, 
i el coneixement profund que té 
d’aquest repertori es va imposar 
com una evidència.e

MÚSICA

dez Aguirre per al segell granadí IBS 
Classical. L’edició, a més d’incorpo-
rar peces mai enregistrades, com la 
no fa gaire redescoberta Vita nuova, 
es caracteritza pel respecte a les to-
nalitats originals pensades per l’au-
tor de Goyescas, raó per la qual tres 
van ser els cantants cridats, tant da-
vant del micròfon com a l’Auditori de 
la Pedrera. 

Un altre dels atractius del concert 
va ser la possibilitat d’escoltar les on-
ze cançons amb poemes catalans, al-
gunes més divulgades com L’ocell pro-
feta o l’evocadora Elegia eterna, de-
fensades per una Elena de la Merced 
encara no recuperada del tot d’una 
afecció recent. La tècnica i l’elegància 
en el fraseig van compensar el poc es-
clat de la veu tant en aquestes peces 
com en algunes de les Canciones ama-
torias. La mezzosoprano Carol García 

Respecte  
Fernández 
Aguirre té un 
coneixement 
profund de 
Granados

Rubén Fernández Aguirre AUDITORI DE 
LA PEDRERA 113 DE DESEMBRE 

L’Any Granados per for-
ça havia de tenir pre-
sència en la programa-
ció del Life Victòria, el 
festival de lied dedicat 

a Victòria dels Àngels, no debades la 
gran soprano va ser una intèrpret 
destacada de les cançons del compo-
sitor lleidatà. L’efemèride es va ma-
terialitzar en forma d’ampli tast 
d’una novetat discogràfica, la inte-
gral de les cançons de Granados que 
ha liderat el pianista Rubén Fernán-

Crítica

BARCELONA
XAVIER CESTER

Carta  
al ‘rei’ Collboni 

des de  
Verkami  

●● Per la Nau Bostik. El tinent d’al-
caldia d’Empresa, Cultura i Innova-
ció de l’Ajuntament de Barcelona, 
Jaume Collboni, ha dedicat les úl-
times setmanes a repartir subvenci-
ons com si volgués anticipar l’arri-
bada dels Reis d’Orient. Que si 
500.000 euros per a la nova Sala 
Beckett, que si 300.000 per fer un 
pont que travessi el carrer a La Se-
ca, que si 300.000 euros perquè una 
empresa privada obri el Teatre Grec 
durant el mes d’agost i 250.000 eu-
ros per acabar la restauració de la 
capella de Sant Miquel del monestir 
de Pedralbes. Deunidó! No sabem si 
el sac s’ha buidat, però si queda al-
gun caleró de la taxa turística ens 
permetem suggerir al regidor que 
visiti el Verkami que la Nau Bostik 
de la Sagrera ha engegat per corre-
gir-ne les deficiències de seguretat, 
unes deficiències que van provocar 
que es clausurés aquest espai popu-
lar l’agost passat. 

● La feina de Xavier Basiana. A la 
Nau Bostik necessiten 19.000 euros 
i de moment ja n’han aconseguit 
pràcticament la meitat. És una in-
versió molt minsa si la comparem 
amb totes les abans citades per a un 
espai que ha sorgit per la voluntat 
dels veïns i al marge de la política 
municipal institucional. Al darrere 
d’aquesta moguda hi ha Xavier Ba-
siana, amb antecedents prou valuo-
sos, com el d’haver adquirit amb els 
seus diners la fàbrica de pintures 
Ivanow el 1978, haver-la restaurat 
i haver-la convertit en una nau d’ac-
tivitats culturals i veïnals fins que la 
va cedir a l’Ajuntament de Barcelo-
na perquè entrés al programa de Fà-
briques de Creació. 

● Cultura en comunitat. A Xavi-
er Basiana, arquitecte, li interessa la 
fotografia, molt; i la cultura entesa 
com a acció popular li interessa en-
cara més. Basiana és un home que 
treballa sense fer soroll, en comuni-
tat, i no alça la veu, no busca mai el 
conflicte. La Nau Bostik són un con-
junt de naus amb una superfície to-
tal de 6.000 metres quadrats que 
portava deu anys sense activitat i 
deteriorant-se. I què busca Basia-
na?, em pregunten. Doncs molt em 
sembla que res més que fer cultura 
en comunitat.  

● Projecte de proximitat. Senyor 
Collboni, el projecte potser no llu-
eix tant com un nou festival de dan-
sa, i de ben segur que per allà a la Sa-
grera no hi ha turisme, però com 
que vénen els Reis, li demanem aju-
da per a la Nau Bostik. Així podria 
fer una altra roda de premsa.e
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