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Dimarts, 19 de març del 2013

Barcelona Ballet: Ángel Corella.

Lleida. Llotja. Dissabte 23 de març. 21.00 h.
Preu: 54 € (Amics de la Llotja, 46 €).

R. RÍOS
El prestigiós ballaríÁngel Co-
rella torna a Lleida en la prime-
ra gira amb la companyia que
dirigeix, Barcelona Ballet, es-
tablerta ara a Catalunya.
Torna a Lleida per tercera vega-
da en menys de sis anys. Li
agraden, la ciutat i la Llotja...
És la segona vegada que actu-
em a la Llotja. Ofereix unes co-
moditats fantàstiques. Ja els
agradaria a moltes capitals del
món tindre un teatre així. A
més, el públic sempre ens ha
acollit molt bé i esperem que
aquesta vegada vingui tanta
gent a veure’ns com l’última que
vam ser aquí. És de les últimes
oportunitats per veure en la gi-
ra per Espanya aquest especta-
cle, perquè ara ja ens n’anem a
l’Argentina i l’Uruguai.
Què ens porta, aquesta vega-
da?
És el millor espectacle que hem
fet fins ara amb la companyia
i a tot arreu on hem actuat el
públic ha acabat dret.
Per què? Què té?
És molt variat i extremament
enèrgic. No hi ha ni un sol mo-
ment en què decaigui. Comen-
ça amb una obra molt clàssi-
ca, la Suite de baiadera. Se-
gueix amb Facing the Light,
amb coreografia de Kiril Radev,
que és molt inusual perquè els
ballarins porten mitjons i llis-
quen per l’escenari d’una for-
ma diferent. I acaba amb Sus-
pended inTime, amb música de
l’Electric Light Orquestra. Co-
mença amb un solo meu molt
fort a ritme de pop rock, però
també hi ha passos a dos i grups.
Els ballarins volen a l’escenari.
En aquesta ocasió també obre
al públic l’assaig general abans
de la funció. Per què?
En un assaig obert. Creiem que

és molt interessant que la
gent vegi, per exemple, com
se situa cada variació, que

sàpiguen que jo també em faig
càrrec de la il·luminació i que
després comprovin el resultat
final amb la funció.
És una forma d’atansar més
persones al món de la dansa?
Sí. Mirem de fer que la gent
s’endinsi en aquest món. Quan
la gent veu un espectacle, hi tor-
na. Per això nosaltres continu-
em fent coses així, perquè el
més complicat és fer-los anar al
teatre, i més amb un 21 per cent
d’IVA, que ens ha matat. És com
dir a la societat: us prenem la
cultura. No obstant, nosaltres
estem omplint gairebé a tot ar-
reu on anem, però notem que
costa més que les entrades s’es-
gotin. Molts ho deixen per a úl-

tima hora.
Té en ment un projecte que vol
fer participar les escoles de
dansa catalanes en les seues
produccions. En quina fase es
troba?
Hem presentat un projecte per
ser la companyia estable del Li-
ceu i poder fer-hi audicions per-
què ballarins d’escoles catala-
nes, també de Lleida, partici-
pin en els nostres espectacles.
Això també permetria fer difu-
sió de la dansa.
Sempre que l’he entrevistat li
he dit el mateix: no desisteix en
l’afany per mantindre viu el ba-
llet a Espanya...
Segueixo amb la lluita per la
dansa, però estem i estic al lí-
mit. El problema és econòmic,
però també de voluntat.

ENTREVISTA

«Lluito per la dansa,
però estic al límit»

❘ BALLARÍ ❘

El ballarí actua aquest dissabte a

la Llotja amb la seua companyia

«Aquest és el
millor espectacle
que hem fet amb
la companyia»

ESPECTACLES

TEATREDELALLOTJA

CAIXAFORUM LLEIDA

Lleida. Av. Blondel, 3. 973 270 788.

DISSABTE 23 DE MARÇ. 20.30 H.
Música Jove: Fira Fem. Óscar de
la Fuente, Luis Casquero i Manuel
Cachero, un trio de sonoritats pop,
electrònica i postrock.
Exposició:Mòmies egípcies.

MUSEUS

MUSEU DE L’AIGUA

Lleida. Av. Miquel Batllori, 52.
Tel.: 973 211 992.

FINS AL 26 D’ABRIL.
Exposició: L’aigua, patrimoni dels
secans. Campament de La Canadi-
ense. De dimarts a divendres, de
10.00 a 14.00 h. Gratuït.

MÚSICA

Campament de La Canadiense.

CULTURACartellera

TEATREMUNICIPAL

Balaguer. Tel.: 973 445 252.

DIUMENGE, 21 D’ABRIL. 19.00 H.
Després de la pluja. De Sergi Bel-
bel. Companyia Zinc Teatre, direc-
ció: Marc Montserrat.
Entrada: 10 €.
www.teatre.balaguer.cat

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Lleida. Pl. Mn. Cinto Verdaguer, s/n.
25004. 973 700 639. auditori@paeria.cat

DIJOUS, 21 DE MARÇ. 20.30 H.
A. Millà, J, Gallén, J. Millà. Músi-
ca de cambra. 8 € (reduïda, 5 €).
DIVENDRES, 22 DE MARÇ. 21.00 H.
Sílvia Pérez Cruz. 25 € (ant., 20 €).

TEATRE ESCORXADOR

Lleida. Lluís Companys, s/n.
Tel. 973 279 356.

DISSABTE, 6 D’ABRIL. 20.30 H.
Trau. Guillem Albà. Visual humor-
poètic. Sala 1.
DIMARTS, 9 D’ABRIL. 20.30 H.
Escorxadebats +. Vestíbul.
DISSABTE, 13 D’ABRIL. 17.00 H.
Univers David Espinosa. Taller
amb l’espectador. Sala 2.
DISSABTE, 20 D’ABRIL. 19.00 I 20.30 H.
Mi gran obra. David Espinosa.
Escorxadijous. Sala 2.

www.teatreescorxador.blogs-
pot.com

ESPAI MERCAT

Tàrrega. Pl. de les Nacions sense Estat.

DIVENDRES, 23 DE MARÇ. 23.30 H.
Tàrrega sona a... 3a Nit Jove.
Amb Dj Marçal Ventura, Dj Luxury
i Dj Moncho. Tres dels millors
discjòqueis del moment, de renom
internacional.www.tarrega.cat

TEATRE

MÚSICA

‘Trau’, de Guillem Albà.

Més informació, awww.teatredelallotja.cat Lleida. Av. Tortosa, 6-8.
Tel. 973 221 155 / 973 239 698. Venda d’entrades, a www.teatredelallotja.cat

i taquilla, de dilluns a dissabte, de 17.00 a 21.00 h.

EL NOM · Dissabte 4 de maig, 21.00 h.

LA TABERNERA DEL PUERTO Sarsuela en 3 actes · Dissabte 27 d’abril, 19.00 h.

Ángel Corella

MAGDALENA ALTISENT


