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Lesseps,molt
mésquela
plaçadelbarri
deGràcia

Teresa Vallbona
BARCELONA

Per què hi ha una plaça Les-
seps a Barcelona? Què
uneix aquest personatge a
la ciutat? Són algunes de les
preguntes que es va fer Yas-
mina Boudhar, comissària
de l’exposició Ferdinand de
Lesseps, entre Terra i Mar.
Ara, amb motiu del segon
centenari del naixement de
Ferdinand de Lesseps, el
Museu Marítim de Barcelo-
na i el consolat de França
han organitzat conjunta-
ment aquesta exposició,
que vol mostrar la història
de qui va ser cònsol de Fran-
ça a Barcelona entre el
1842 i el 1848. “L’objectiu
és mostrar una memòria
col·lectiva”, explica Bernard
Valero, cònsol de França a
Barcelona.

La correspondència di-
plomàtica que Ferdinand va
mantenir amb França men-
tre vivia a Barcelona ha
estat la base de l’exposició.
Les més de 200 cartes mos-
tren un viatge a través del
temps, i han permès “re-
construir una història de
Lesseps per mostrar-la als
barcelonins”, explica Boud-
har. L’exposició està dividi-
da en quatre àmbits. El pri-
mer tracta la seva activitat
de cònsol. Lesseps va fun-
dar les escoles gratuïtes
franceses per als fills dels
obrers que vivien a la ciutat,
i la Societat de Beneficèn-
cia, que ajudava els france-
sos indigents. La corres-
pondència comercial ha ser-
vit per recrear la primera
revolució industrial catala-
na. Enviava mostres de cotó
i parlava de la primera línia
del ferrocarril.

Homenatge barceloní
Les cartes també constitu-
eixen un retrat quotidià de
la capital catalana, que in-
clou retalls de diaris locals i
caricatures polítiques. La
recreació del paisatge bar-
celoní acaba amb l’home-
natge que li va retre la ciu-
tat: la plaça Lesseps rep el
seu nom perquè ell hi vivia.
Però possiblement Ferdi-
nand de Lesseps és més co-
negut per la seva obra d’en-
ginyeria naval. Va construir
el canal de Suez, “un pas
per a la gran navegació,
amb dues entrades, una a la
Mediterrània i l’altra al mar
Roig”, escriu Lesseps.

L’exposició, que comença
avui al Museu Marítim de
Barcelona i dura fins al 15
de gener, anirà acompanya-
da d’altres actes. Joan Clos,
alcalde de Barcelona, rebrà
la Legió d’Honor i el biògraf
de Lesseps, Ghislain de Di-
esbach, farà una conferèn-
cia a l’Institut Francès de
Barcelona. ■

Corellabuscaajut
Ángel Corella i Igor Yebra, dos dels ballarins clàssics més aclamats
internacionalment, coincideixen aquesta setmana a Barcelona

Marta Porter
BARCELONA

La coincidència ha fet que
dos dels ballarins més acla-
mats del panorama inter-
nacional, Ángel Corella i
Igor Yebra, vinguin a pre-
sentar els seus espectacles
la mateixa setmana. El pri-
mer ho farà al Palau de la
Música amb la seva compa-
nyia d’estrelles de l’Ameri-
can Ballet Theater, de la
qual és el ballarí principal; el
segon, actuarà al Barcelona
Teatre Musical (BTM)
acompanyat del Ballet Naci-
onal de Lituània.

Provinents tots dos de la
companyia de Víctor Ullate,
un autèntic planter de ba-
llarins i ballarines de primer
rengle internacional
–també figures com Tama-
ra Rojo i Lucía Lacarra han
sortit de la seva escola–, els
dos ballarins han aconse-
guit convertir-se en autèn-
tics ídols per als aficionats
al ballet clàssic.

Shakespeare i Quixot
Ángel Corella i les Estrelles
de l’American Ballet oferei-
xen dos programes al Palau
de la Música Catalana. El
primer, els dies 15 i 16 de
novembre, està dedicat a
Don Quixot, ballet del qual
oferirà una suite, mentre
que el segon programa, els
dies 17 i 19, està basat en el
repertori de dansa fet a par-
tir de l’obra de Shakespeare
i recull fragments dels ba-
llets L’amansiment de la
fera, de George Birkadze,
Somni d’una nit d’estiu, de
Wheeldon, i el Romeu i Ju-
lieta de McMillan. Tots dos
programes inclouen una
primera part variada amb
coreografies de Maria Ste-
kelman, William Forsythe,
Christopher Wheeldon i
George Balanchine.

Val a dir que el programa
Shakespeare ja el va oferir
el ballarí aquest estiu dins el
marc del Festival Shakespe-
are de Santa Susanna. Ara,
però, s’han tallat tots els
textos enregistrats que re-
citaven veus de la categoria
de Cayetana Guillén Cuer-
vo, Rafael Amargo, Javier
Cámara, Ángela Molina,
Adriana Davidova i Liberto
Rabal. El motiu, l’escàndol
que la setmana passada es
va formar al Teatro de la
Zarzuela. “Algunes perso-
nes, poques, van començar
a cridar que no volien text,
que havien vingut a veure
ballar, mentre els altres es-
pectadors els feien callar. Es

va armar un cacau. A nosal-
tres ens va estranyar la re-
acció perquè l’espectacle,
que combina textos recitats
de Shakespeare amb passos
a dos dels ballets, havia tin-
gut molt d’èxit a Santa Su-
sanna”. Així les coses, Core-
lla va eliminar els textos i va
deixar l’essència del ballet.

Cercant mecenatge
Aquestes quatre actuacions
de la companyia Ángel Co-
rella i les Estrelles de l’Ame-
rican Ballet vénen a ser una
presentació oficial a l’em-
presariat català, del qual Co-
rella vol aconseguir els fons
necessaris per crear la seva
escola-residència de dansa
clàssica per a alumnes
d’entre 8 i 18 anys i amb en-

senyament obligatori inte-
grat, a més d’una compa-
nyia de 80 ballarins que se
situï entre les cinc primeres
del món. De moment, els
terrenys on es construirà
aquest equipament dedicat
a la dansa ja són una reali-
tat. L’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, on Corella
ha fixat la seva residència
des de fa 7 anys, li ha cedit
uns terrenys a la platja de
s’Agaró valorats en 8 mili-
ons d’euros.

Ara falten els diners per
construir l’escola, que al ser
privada s’autofinançaria, i
per mantenir la companyia,
que amb un pressupost
anual de 6 milions d’euros
podria produir dos nous es-
pectacles de gran format.

Per aconseguir-ho, Ramon
Baiget, director de la Fun-
dació Corella, va assegurar
que “aquests dies es deci-
deix el futur del projecte”. I
és que dijous arriba a Bar-
celona el president del grup
de mecenes de l’American
Ballet Theater per fer una
presentació a la Cambra de
Comerç en què explicarà els
beneficis econòmics que
comporta, per a les empre-
ses americanes, invertir en
cultura. Divendres, l’ambai-
xador dels Estats Units a
Madrid rebrà els empresaris
interessats en la Fundació.

“Als Estats Units aquest
tipus de projectes són nor-
mals”, explicava Corella.
L’ABT va néixer així, amb
l’empenta de l’empresa pri-

vada i com una gran compa-
nyia amb una escola al dar-
rere. El meu somni és que
això sigui possible a Espa-
nya, que els ballarins espa-
nyols, que n’hi ha de bonís-
sims, no hagin de marxar a
altres companyies pel sim-
ple fet que aquí no n’hi ha ni
una”, conclou.

Segons Baiget, la Funda-
ció espera aconseguir els
fons necessaris perquè fun-
cioni el projecte en un any.
Corella assegurava que de
moment ja disposa d’1,5 mi-
lions d’euros dels empresa-
ris nord-americans per tirar
endavant el projecte. “Cre-
uen en ell –apunta Baiget–
perquè a Nova York és una
autèntica estrella”. “Seria
una vergonya que ara l’em-
presariat d’aquí no respon-
gués”. Amb tot, Baiget reco-
neix que la llei de mecenat-
ge espanyola està a les
beceroles i que les empreses
poden desgravar ben poc
del que inverteixen en cul-
tura. Res a veure amb els
Estats Units.

Per Corella, també és fo-
namental arribar a algun
acord amb teatres com el
Liceu, el Real i la Maestran-
za per tenir grans escenaris
on mostrar les produccions.
En aquest sentit, va ressal-
tar la bona acollida que els
ha dispensat Rosa Cullell, di-
rectora general del Liceu. ■

Ángel Corella actua al Palau de la Música ■ MIQUEL ANGLARILL Igor Yebra presenta ‘Don Quixot’ al BTM ■ JORDI GARCIA

El ballarí bilbaí Igor Yebra i el
Ballet Nacional de Lituània
presenten a partir de dijous
fins diumenge el ballet clàssic
Don Quixote, a partir de la re-
visió coreogràfica que Vladí-
mir Vassiliev va fer de l’origi-
nal de Petipa. El ballarí va de-
finir la peça com “un
divertiment” dirigit a tots els
públics. “És un ballet molt
alegre i avui en dia, amb tot el
que passa, s’agraeix”, va as-
segurar.

Igor Yebra porta un festiu ‘Don Quixot’ al BTM
Yebra, després de ser solis-

ta principal del Ballet de
l’Òpera Nacional de Bordeus,
va decidir anar de free lance,
“una autèntica bogeria”, re-
coneix, que li permet treba-
llar amb els millors coreò-
grafs. De feina no n’hi falta. A
més de convertir-se en el ba-
llarí convidat de les millors
companyies de dansa, ha
estat el primer ballarí no rus
a protagonitzar al Kremlin de
Moscou el ballet Ivan el Terri-

ble, i amb gran èxit. Yebra va
ser també l’única estrella es-
trangera invitada a la gala de
celebració del 50 aniversari
del debut de Nureyev.

Segons el ballarí, a Espa-
nya hi ha necessitat que “es
creïn escoles i conservatoris”.
“Cal acabar amb el discurs
pessimista” dels ballarins.
“Actualment tenim grans ba-
llarins. Ens queda molt camí
per recórrer però hi ha un ta-
lent individual increïble”.


