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Evocar Dunkerque
en temps de ‘Brexit’

L’APUNT bre el rodatge d’una pel·lícula de propaganda que re-
crea la històrica evacuació. Els vencedors reescriuen
la història, i el cinema, com ens va ensenyar John Ford,
s’interessa més per la llegenda. Els britànics no com-
memoren derrotes, però, en ple procés de Brexit, evo-
quen un episodi (en clau històrica i llegendària) que
els va ajudar a fer pinya quan anaven més mal dades.Bernat Salvà

Els britànics no són com els catalans, que per la Diada
commemorem una derrota, però crida l’atenció la co-
incidència en cartell de dos films sobre la descomunal
desfeta aliada de Dunkerque el 1940: el que porta per
títol el nom d’aquesta ciutat bretona, on 400.000 sol-
dats britànics i francesos van ser acorralats per l’exèr-
cit nazi, i Su mejor historia, una emotiva producció so-

Avalat pel gran èxit que va
tenir a Verona, on va om-
plir dos cops l’amfiteatre
romà amb capacitat per a
més de mil persones, i per
la bona recepció que ha
tingut a El Escorial i a
Oviedo, el ballet de Víctor
Ullate aterra avui a l’Espai
Port del Festival de Porta
Ferrada, on l’estrenarà a
Catalunya a dos quarts
d’onze de la nit. En decla-
racions al nostre diari, el
veterà coreògraf aragonès
ens diu que ha volgut
adaptar el text clàssic de
Bizet dins un “espectacle
futurista i ple de glamur,
amb el personatge de la
mort com a fil conductor;
una aproximació al mite
de la dona fatal, amb una
Micaela que és advocada i
un Escamillo transformat
en un playboy”.

Amb 70 anys acabats de
fer, Ullate és professional
des d’un llunyà 1961 i ha
estat de tot en el món de la

dansa, tant en companyi-
es públiques com en priva-
des, on ha format grans fi-
gures actuals i on encara
promociona nous valors a
través de la seva fundació.
Del nou espectacle, afir-
ma: “Volia fer una Carme
diferent, l’essència és la
mateixa però amb els per-
sonatges transformats.
Ella és una dona d’alt ni-

vell, una model que a la nit
s’allibera. La mort sempre
és present en aquesta ver-
sió, des d’una visió futuris-
ta on la meva pretensió ha
estat fer al·lusió a la lliber-
tat de l’ésser humà.”

Després de més de mig
segle de trajectòria, Ullate
ens diu que se sent viu
amb la gent jove, amb els
nous talents que l’acom-
panyen, més amb la recep-
ció que ha tingut l’especta-
cle arreu del món: “La re-
acció entusiasta d’un pú-
blic com el de Verona ens
omple de força i d’energia.
Tots van coincidir a felici-
tar-nos perquè considera-
ven la versió espectacu-
lar.” El prestigi del coreò-
graf ha tingut punts cul-
minants com El amor bru-
jo el 1994, enmig d’altres
espectacles. Víctor Ullate
reconeix que ha crescut
mentre evolucionava un
públic cada cop més culte.
“També estic content per-
què la gent que ens veu per
primer cop repeteix”, con-
clou l’artista. ■

Una Carmen
futurista

David Castillo
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El coreògraf Víctor Ullate estrena avui a
Porta Ferrada el seu nou espectacle

L’aragonès Víctor Ullate, que va omplir dos cops l’escenari de mil butaques de l’Arena de
Verona, presentarà a Sant Feliu de Guíxols la seva nova proposta escènica ■ XAVIER CASTILLÓN

“L’entusiasme
del públic, com
el de Verona, ens
omple de força i
d’energia”

poc bé a Cécile. En el mo-
ment més àlgid d’aquell
triangle, Max Ernst va rea-
litzar unes pintures mu-
rals a la casa dels Eluard,
que Cécile i els seus fills
van recuperar l’any 1968,
soterrades sota la pintura
que havien aplicat els ha-

bitants posteriors de la ca-
sa.

Quan Paul Eluard i Gala
es van divorciar, el jutge va
atorgar la custòdia al pare.
Gala ho va acceptar de bon
grat, però Bofill aclareix
que en aquells moments
Gala i Dalí vivien en una

barraca, que més tard aca-
baria sent la casa de Port-
lligat. Fins que va ser adul-
ta, Cécile, que es va casar
quatre cops, va continuar
vivint a casa de la seva àvia
materna i en internats,
una circumstància que la
va marcar per sempre. ■


