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Rafael Amargo presenta al Tívoli 'El amor brujo' i una coreografia inspirada en la Rambla

Rafael Amargo, 'Enramblao'

Elisabet Márquez
BARCELONA

Rafael Amargo presentarà al Teatre Tívoli de Barcelona 'El amor brujo', una de les obres més
importants de Manuel de Falla, que el ballarí ha adaptat i coproduït amb la Quinzena Musical de
Sant Sebastià.
Amargo ha respectat la partitura original, estrenada l'any 1915 i que va ocasionar en el seu moment un
gran impacte, i ha mantingut l'ambient flamenc i gitano. En el vestuari i la coreografia, però, s'hi han
afegit elements innovadors més pròxims a la concepció contemporània del ballarí.
L'espectacle, que constarà de dues parts, inclourà una nova coreografia titulada Enramblao. A
diferència de la peça Dance Nouveau, que va acompanyar les representacions d'El amor brujo a
Madrid, el ballarí ha pensat una nova coreografia que estrena mundialment a Barcelona. Enramblao -un
terme inventat pel mateix Amargo- és una successió d'històries inspirades en els personatges de la
Rambla de les Flors de Barcelona, un lloc on "en cada moment hi passen coses", afirma. "Amb
Enramblao volia expressar el codi del llenguatge dels carrers, i m'he inspirat en l'ambient de la Rambla
per fer un homenatge a Barcelona, perquè les coses es fan on un les sent i en aquesta ciutat que m'ha
vist créixer com a artista hi he tingut grans vivències", va explicar ahir el ballarí en la presentació
d'aquest doble espectacle a Barcelona.
Així, en aquesta nova obra, que Amargo incorporarà al repertori de la seva companyia, hi apareixen des
de mims fins a ballarins de break i tap dance. Aquestes distintes dances han aportat novetats a la fitxa
artística com els bessons Lombard, ballarins de tap dance vinguts de Broadway, que el mateix Amargo
defineix d'"artísticament impactants". I tot plegat amb un muntatge audiovisual que inclourà cinema i
textos literaris.
El ballarí, que ha rebut dues nominacions per als premis Max, aprofitarà l'estada a Barcelona per
acomiadar la seva darrera obra, Poeta en Nueva York. "Hem volgut donar-nos el gust d'acomiadar
Poeta en Nueva York al mateix lloc on va començar".
El amor brujo i Enramblao es podran veure del 12 al 28 de març al Teatre Tívoli de Barcelona, mentre
que les últimes representacions de la peça inspirada en els textos de Lorca es faran al mateix escenari
del 30 de març al 4 d'abril.

JORDI GARCIA / Rafael Amargo ha tornat a la Rambla, que ha inspirat la seva nova coreografia.
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