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DANSA // REESTRENA

La 'Carmen' d'Oller torna amb aires més flamencs 

El coreògraf prepara un muntatge sobre Dalí amb la col.laboració de Rossy de Palma

ELENA HEVIA. BARCELONA

Té la mirada posada en Carmen i el pensament en Salvador Dalí. La cigarrera de Merimée li ha procurat
al coreògraf Ramon Oller un dels seus treballs més celebrats que es reestrena a Barcelona després
d'haver estat presentat l'estiu passat a Peralada i haver-se vist fugaçment al Teatre Lliure. Dalí dance és
el projecte en què està treballant.
La Carmen d'Oller estarà al Teatre Victòria des de demà fins al pròxim 8 de febrer. A continuació,
iniciarà una gira espanyola per abordar després de l'estiu un periple internacional amb cites a França, la
Gran Bretanya, Holanda, els Estats Units, Indonèsia i Austràlia.
El coreògraf considera que la seva Carmen és un espectacle viu "d'autor i intèrprets, en què
incorporem cada dia coses noves per trobar l'extraordinari". En aquesta ocasió, Oller ha fusionat
dansa contemporània, clàssica i flamenc i ha decidit posar l'accent en els palos més tradicionals. Per
fer-ho s'ha valgut de la nova incorporació de Rubén Olmos, en el paper del torero Escamillo, i de la
veterana bailaora Mari Carmen García que actua com a pont entre la dansa contemporània i el flamenc.
Mereix una menció a part l'energia de la protagonista Sandrine Rouet. "Sense ella --reconeix Oller--
aquest espectacle no tindria sentit".

EL SEXE DE GALA
Dalí dance és l'aportació del coreògraf a les celebracions del centenari del geni de Figueres.
L'espectacle s'estrenarà a l'estiu i comptarà amb la col.laboració extraordinària de l'actriu Rossy de
Palma, en una de les comptades ocasions en què es decideix a ballar. Ja ho va fer amb Oller fa set
anys amb motiu de l'obra de Francisco Nieva Pelo de tormenta i ara repetirà encarnant el sexe de Gala.
"Rossy té una sensibilitat especial per la música", diu el coreògraf. El muntatge d'Oller, que des del
punt de vista argumental beu del nodrit anecdotari dalinià, inclou les peces Bacanal, Laberint i Tristany
rabiós i rescatarà decorats dissenyats per Dalí, que es tornaran a construir a partir dels esbossos
originals de l'artista.
Per demostrar la gran fascinació que el coreògraf sent pel pintor, Oller s'ha decidit a ficar-se a la pell del
creador com a ballarí en un espectacle en què ell serà el cervell de Dalí. "Sempre he volgut saber què
és el que Dalí tenia al cap i aquesta és una manera d'aproximar-m'hi". El muntatge tornarà a
fusionar diversos estils, com prova la selecció musical: Schubert, Wagner i Xavier Cugat.

Sandrine Rouet, amb tres ballarins, ahir a l'assaig de l'obra. Foto: ALBERT BERTRAN
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