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Per un cop,
un país ‘normal’

L’APUNT sales que és un espectacle que no té públic, ja no val.
Tenim una Coppélia al Liceu amb moltes entrades venu-
des i una gala del Royal Ballet amb sold out. La gala de
l’IBStage, aquest estiu al Liceu, feia goig, i l’altre dia ma-
teix, en la retransmissió en directe d’El Trencanous del
Royal Ballet la sala del cinema Bosque de Barcelona
estava a vessar. Què passa?Valèria Gaillard

Els que ens agrada la dansa clàssica hem de tirar coets
aquest cap de setmana perquè, de cop i volta, tenim una
cartellera ben esplèndida. Fóra bo, tanmateix, que no fos
una excepció, el fet de poder gaudir de la dansa clàssica
i haver de fer –com els ballarins, però per treballar– el
pelegrinatge a París o Londres per veure dansa en ma-
júscules. L’argument esgrimit pels responsables de les

A Catalunya la dansa clàs-
sica sol ser absent –malau-
radament– de la cartellera
d’espectacles. Però de ve-
gades, com ara, es capgira
la truita i s’acumula la fei-
na. A banda de rebre la vi-
sita de Julio Bocca amb el
Ballet Nacional Sodre
Uruguai, que presenta
Coppélia aquest cap de
setmana al Gran Teatre
del Liceu, el Centre Cultu-
ral Terrassa –sempre
atent a aquest art minorit-
zat– ha programat dissab-
te una gala amb nou pri-
meres figures del Royal
Ballet, una companyia que
precisament dijous passat
va oferir –via cinema– un
Trencanous majestuós.

Els britànics tornen
aquest cop físicament, i la
mateixa ballarina que va
fer de la Fada de Sucre,
Lauren Cuthbertson, la
tindrem en carn i ossos in-
terpretant el pas a dos de
La bella dorment al costat
del primer solista Reece
Clarke.

Altres figures que es
desplaçaran a Terrassa se-
ran els espanyols Laura
Morera (principal) i Ricar-
do Cervera (primer solista
i mestre de Ballet del
Royal des d’aquest any), la
brasilera Roberta Mar-
quez (principal), Alexan-
der Campbell (principal) i
joves ballarins com Matt-
hew Ball (solista i nome-
nat millor artista emer-
gent dels premis de la críti-
ca de dansa anglesa) i Yas-
mine Naghdi (primera so-
lista), sense oblidar el ge-
nial Steven McRae, que va
participar en la gala de
l’IBStage l’agost passat al
Liceu.

“La gala està pensada
per oferir un tast de l’estil

del Royal Ballet, que a ban-
da de cuidar molt la tècni-
ca també busca mostrar
que el ballet va molt més
enllà i que és tot un art”,
explica Laura Morera.

Morera, que va entrar al
Royal Ballet amb només
11 anys i en fa 22 que per-
tany a la companyia, balla-
rà amb McRae una versió
de Rhapsody (1980) de
Frederick Ashton, arran-
jada pel mateix McRae, i
que es va estrenar el 2015
a l’Opera House de Lon-

dres. Amb Campbell, ba-
llarà el pas a dos d’Aspho-
del Meadows (2010) de
Liam Scarlett. “Amb ell
sempre hem tingut molta
complicitat i va crear el pa-
per d’Elisabeth per a mi
del ballet Frankestein,
que s’ha estrenat aquest
any. M’agrada perquè fa
coreografies pensades en
les dones amb una gran
càrrega emotiva.”

Més peces actuals de la
mà del cubà Carlos Acos-
ta, de qui Morera ballarà el

duo de Carmen (2015), un
ballet que va estrenar l’any
passat al Covent Garden.

Actualitat i varietat en
les coreografies, doncs, i
també de ballarins –joves i
veterans– és el que es veu-
rà en la gala del Centre
Cultural Terrassa, per a la
qual s’han exhaurit les en-
trades: “Ens agradaria a
través d’aquestes peces
crear una mena de línia
emotiva i mostrar que els
ballarins també som artis-
tes”, conclou Morera. ■

Primeres figures del Royal Ballet ofereixen una gala amb obres
recents al Centre Cultural Terrassa, amb totes les entrades venudes
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L’estil més ‘british’

Laura Morera i Ricardo Cervera, durant una actuació ■ ARXIU

Es veuran peces
de Wheeldon,
Scarlett, Ashton,
McMillan,
McGregor i
també Petipa

Pel que fa a l’estil, Bocca
s’emmiralla en l’estil ame-
ricà: “M’agrada la rapidesa
i les línies llargues i esvel-
tes, tot i que els nostres ba-
llarins, en general, són bai-
xets... però, vaja, això tam-
bé està canviant.”

L’any vinent, Julio Boc-
ca, durant més de vint
anys principal de l’ABT i
que va acomiadar-se dels
escenaris el 2007, rebrà
l’homenatge del Youth
American Grand Prix pels
seus 50 anys. Sobre tornar
a pujar a l’escenari,
seguint l’estela d’una Ales-
sandra Ferri, no en vol ni
sentir a parlar. “Em sento
com si tingués 30 anys, pe-
rò el meu cos em recorda
que en tinc més.” ■
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sentació de ‘Coppélia’ ■ ALBERT SALAME


