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Tamara Rojo & Estrelles
del Royal Ballet
Ballarins: Bonelli, Lamb, Alina,
Martín, Korsakov, Makhateli,
Kremen. Director: Ricardo
Cué. Coreog.: Petipa, Lavrosky,
Balanchine, Cué, Bournonville.
Festival de Cap Roig, 8 d’agost .

Per segon any conse-
cutiu estava anuncia-
da com una gran es-

trella mediàtica, i per segon
any consecutiu va haver de
suspendre per una lesió al
peu. El públic no ho va
saber fins que Martín
Pérez, el director del Festi-
val de Cap Roig, va sortir a
l’escenari i, emulant Anton
Walbrook a Les sabatilles
vermelles, es va dirigir al
públic per dir que malgrat
l’esforç fet per Tamara
Rojo, no podria actuar.
Algun “Fora!” i xiulets que
aviat es van apagar quan la
mateixa Tamara va sortir a
l’escenari amb crossa i es
va dirigir al públic amb veu
tremolosa: “Ho he intentat
fins a l’últim moment però
no he pogut. Sé que han
vingut a veure’m a mi, però
amb tot el dolor del meu
cor no els podré satisfer”.

L’espectacle es va haver
de reestructurar, ja que fins
a aquella tarda s’havia
jugat amb la possibilitat
que l’espanyola interpretés
el duo Somnis d’hivern de
MacMillan. Al final, la resta
d’estrelles del Royal Ballet i
del Mariinski de Moscou
van oferir un molt bon es-
pectacle, ple de rigor tècnic
i entrega professional en
una nit no gaire propícia.

Del Royal Ballet, Sarah
Lamb i José Martín van de-
mostrar una solidesa inter-
pretativa de primer nivell a
Robís i Pas à deux, de Ba-
lanchine, ella amb equili-
bris precisos, gràcia i ele-
gància i ell amb salts sos-
tinguts i pirouettes
perfectes. També extraor-
dinari Federico Bonelli en
una La silphide de bateria
àgil i brillant. Vinguts del
Mariinski, Alina Somova
–amb unes cames llarguís-
simes– i Anton Korsakov
–contundent en els grans
salts– van demostrar una
gran precisió tècnica. Al
final, doncs, les estrelles
van brillar.
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“Ho he intentat
fins a l’últim
moment, però
no he pogut”

Entrevista: Tamara Rojo L’estrelladelRoyalBalletvahaverde
suspendreaúltimahora lasevaactuacióaCapRoigperuna lesióalpeu

“AEspanyaelsartistes
notenimesperança”

Marta Porter
GIRONA

Tamara Roja, primera ballarina
del Royal Ballet de Londres i premi
Príncep d’Astúries de les arts, apa-
renta una fragilitat que no té.
Blanca com una nina de porcella-
na, té les idees molt clares i lluita
perquè el ballet clàssic sigui una re-
alitat a Espanya.

Ahir [divendres], quan va sortir a
l’escenari per dir que no podia ba-
llar, li tremolava la veu. ¿Era ràbia
per la lesió o timidesa?
Totes dues coses. No estic acostu-
mada a parlar des d’un escenari i
amb els focus a la cara era com par-
lar al buit. I el que havia de dir tam-
poc no era gaire agradable, ni per a
mi ni per al públic que m’havia vin-
gut a veure. Va ser una situació di-
fícil, però de tot se n’aprèn i els ba-
llarins hem d’aprendre a conviure
amb les lesions.

Si es recupera ràpid, el 25 d’agost
ja s’incorporarà al Royal Ballet.
Sí, la temporada que ve és molt
dura. Amb el Royal Ballet fem 14
programes diferents, que són 140
actuacions, i a més hi ha les
col·laboracions puntuals que faig
amb altres companyies.

A vostè se l’associa al ballet clàssic
de repertori, però fora d’Espanya
ha ballat en molts altres registres.

Quan vaig començar a estudiar
amb Víctor Ullate bàsicament ba-
llava estil neoclàssic i contempo-
rani, havia fet moltes coreografi-
es de Jirí Kylián i Mats Ek. Va ser
a Anglaterra que vaig aprendre
clàssic, ells em consideraven una
ballarina dramàtica i neoclàssica.
I ara sóc l’abanderada del ballet
clàssic a Espanya.

Per què? Vostè viu a fora i no ho
necessita.
Crec sincerament que el públic
espanyol vol veure ballet clàssic i
no en té l’oportunitat. Per això
vinc a fer gales de repertori clàs-
sic, la gent s’ho mereix.

Abans esmentava el seu mestre,
Víctor Ullate, del qual han sorgit
ballarins extraordinaris, com
vostè, Lucía Lacarra, Ángel Core-
lla, Igor Yebra, Joaquín de Luz,
Jesús Pastor i molts altres. Tots
formen part de la mateixa genera-
ció. Hi haurà relleu?
Jo crec que vam coincidir una ge-
neració de ballarins amb unes
qualitats físiques importants, es-
tàvem dotats. I, a més, a ell l’aca-
baven de fer fora de la direcció del
Ballet Nacional i jo penso que
havia de demostrar que s’havien
equivocat. Després va deixar de
posar-hi aquella fúria i energia.
Per mi va ser una experiència
consumidora. Semblava que ens
preparés per a uns Jocs Olímpics,

Espero que li vagi molt bé, però
mantenir una gran companyia de
prop de cent ballarins i amb canvi
de repertori cada mes és molt difí-
cil. També cal una llei de mecenat-
ge. A Espanya els inversors privats
només poden desgravar una petita
part del que inverteixen. Haurien
de poder desgravar-ne el 90%
[model anglosaxó]. Un empresari
que es juga els seus diners, privats,
vol ajudar però no arruïnar-se.

Quina és la seva visió del futur?
En aquests moments tinc una car-
rera molt sòlida dins del Royal Ba-
llet i ara el meu interès és treballar
amb altres artistes. Aquest any ho
faré amb Roland Petit, amb qui
faré per primer cop la seva Coppé-
lia; amb Mats Ek, que repetirem
Carmen; amb John Neumeier i
amb Goyo Montero a l’Expo de Sa-
ragossa i em fa molta il·lusió. I
també m’interessa molt el Ballet
Nacional de la Xina, amb qui ja he
ballat. Ara, al final, tinc els luxes.

Per avostè què és la dansa?
És el meu mitjà natural d’expres-
sar-me, amb què em sento més cò-
moda, a través del qual puc ex-
pressar els meus sentiments i
amb què millor em relaciono, tant
amb el públic com amb els balla-
rins. Jo converso amb la dansa.

Ens veiem l’estiu que ve a Cap Roig?
La tercera és la bona!

ens deia que ens formava per ser
els millors ballarins d’Espanya.

I ho van ser. I encara més, a escala
mundial.
Sí. D’ell vaig aprendre què és la
força de voluntat i la disciplina,
però després en volíem més, molt
més. Per això vam marxar.

Fa tot just quinze dies vostè i un
miler d’intel·lectuals van signar el
manifest ‘Per una llei de les arts
escèniques’. Què reclamen?
Bàsicament que canviïn les for-
mes, que els governants que deci-
deixen sobre l’art i la cultura si-
guin transparents i que no hi hagi
més manipulacions. Volem que hi
hagi un jurat independent dels
polítics que no sigui manipulable,
que les decisions culturals no de-
penguin d’un ministre que canvia
cada tres anys o abans. Em sem-
bla que el públic espanyol s’ho
mereix, perquè són ells qui pa-
guen els impostos. La cultura
hauria de prendre la forma del
Canadà o Anglaterra [instituci-
ons i empresa privada treballen
junts]. A Espanya, els artistes no
tenim esperança. Qui deixarà la
seva carrera internacional per
venir aquí sabent que al cap d’un
any es pot acabar tot?

Sembla que Ángel Corella ho està
aconseguint, però només amb el
patrocini privat.
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