
24 LAVANGUARDIA C U L T U R A DILLUNS, 20 AGOST 2012

Distànciacurta
CRÍT ICA DE POP

La vena espanyola... Corella va celebrar a Peralada l’estrena europea de Pálpito, coreografia
de Rojas&Rodríguez que combina aires flamencs i músiques de tota la geografia ibèrica

...i la mestria asiàtica. Chi Cao, primer ballarí del Birmingham
Royal Ballet, va actuar amb la seva col·lega Nao Sakuma

INMA SAINZ DE BARANDA

INMA SAINZ DE BARANDA

Alejandro Sanz, dissabte passat

Peralada

Alejandro Sanz

Lloc i data: Festival Jardins de
Cap Roig. Calella de Palafrugell
(18/VIII/2012)

DONAT PUTX

El Festival de Cap Roig va clausu-
rar la seva dotzena edició amb
l’únic concert que Alejandro Sanz
haurà fet a Europa aquest estiu,
amb l’afegit que el músic venia

amb la banda renovada, i havia in-
clòs al programa l’estrena en di-
recte de la cançóNome compares,
que formarà part del seu nou disc
(Lamúsica no se toca, a la venda el
proper mes de setembre).
Amb tot, l’atractiu principal de

l’actuació era l’indret on tenia
lloc. Els grans recintes són l’hà-
bitat natural d’un artista de mas-
ses i projecció internacional com
Alejandro Sanz, col·leccionista de
discos de platí, premis Grammy
(llatins i dels altres), i seguidors a
les xarxes socials que es compten
per milions. Als jardins que van
acollir la gala, amb una capacitat
per a 2.000 espectadors, els assis-
tents van gaudir del petit privilegi
d’apreciar en la distància curta les
evolucions del nostre protago-
nista.
Propietari d’una veu d’allò més

distingida, Alejandro Sanz va tra-
çar una actuació de gairebé dues
hores en la qual hi va haver espai
tant per als temes del seu àlbum

més recent fins al moment (2009)
comper als records de la seva pri-
mera entrega discogràfica (1991).
El músic va causar el previsible
deliri entre el públic gràcies a can-
çons com Corazón partío, Cuando
nadie me ve o Looking for paradi-
se, tema que va precedir la tanda
de bisos de la nit.

En un món com el de la cançó
pop melòdica/romàntica, que so-
vint s’arrapa molt al clixé musical,
Alejandro Sanz es diferencia pel
seu talent com a compositor i per
l’exigència que aplica al seu tre-
ball, un relat sonor que comprèn
força pulsions rockeres (de vega-
des amb guitarra exagerada), però
també alguna balada amb certa he-
rència italiana, o puntuals inflexi-
ons llatines.... Detalls que,molt so-
vint, semblaven quedar en un se-
gon pla, solapats pels cants col·lec-
tius, els mars de braços i les flore-
tes (“¡guapo!”) procedents de la
platea, estampa viva del fenomen
fan en tota la seva esplendor.c

La comunió que existeix entre el
ballarí i coreògrafÁngel Corella i
el Festival Castell de Peralada
des dels orígens de la seva carre-
ra artística és total, i dissabte es
va fer evident una vegada més.
Guardonat fa un any amb la Me-
dalla d’Honor del certamen –un
premi que l’organització també
ha concedit a artistes amb gran
trajectòria a Peralada com Joan
Manuel Serrat, Plácido Domingo
oMontserrat Caballé–Corella va
obsequiar el públic que sempre
l’ha tractat tan bé amb la presen-
tació europea de Pálpito, una co-
reografia estrenada al New York
City Center el passat 17 d’abril i
que va deixar bocabadats els as-
sistents.
Es tracta d’una peça de ballet

clàssic que el ballarí madrileny
va encarregar als coreògrafs Án-
gel Rojas i Carlos Rodríguez,més
coneguts com Rojas&Rodríguez,
en la qual es combinen diversos
estils de ball espanyol, com el fla-
menc, i músiques regionals, com
una seguidilla, una muiñeira o
una jota, amb l’objectiu de mos-
trar a l’espectador la força, rique-
sa i maduresa de la música ibèri-
ca. Un missatge que el públic va
captar a la perfecció i que va ar-
rencar “bravos” i exclamacions
de sorpresa entre els assistents,
que van acabar rendits a la quali-
tat tècnica i interpretativa de la
quinzena de ballarins capitane-
jats per Ángel Corella, que va de-
mostrar també sobre l’escenari
per què és l’intèrpret espanyol de
dansa clàssica més internacional.
Pálpito suposa un punt i a part

en la trajectòria artística i profes-
sional de Corella. Amb aquesta
coreografia, el ballarí pretén rea-
firmar la seva pròpia personalitat
i superar una etapa clarament
marcada per les seves interpreta-
cions de grans clàssics de la dan-
sa. En aquesta carrera cap a lama-

duresa, tanca les portes del pas-
sat i afronta el futur amb energia
renovada. Una aposta que té un
paral·lelisme evident amb la trau-
màtica situació que ha viscut la
companyia de Corella, que en-
mig d’una crisi econòmica ha
traslladat la seva seu de Segòvia a
Barcelona i ha canviat el nom de
Corella Ballet Castella i Lleó pel
de Barcelona Ballet. A més de la
coreografia i de la música –del
compositorHéctor González– es-
pecialment dissenyades per aPál-
pito, també crida l’atenció de l’es-
pectador el vestuari, firmat pel
dissenyador Vicente Soler, que
ha integrat elements del vestuari
folklòric, com farbalans, ventalls
i serrells i ha reforçat així el
recorregut per les diferents regi-
ons d’Espanya, com ara Andalu-
sia o Galícia.
La presentació de Pálpito, que

va centrar la segona part de l’es-

pectacle de dissabte a la nit a
Peralada, no va ser l’única primí-
cia per a un públic –amb notable
presència d’estrangers, sobretot
francesos– que va omplir el 90%
de l’aforament del recinte. A la
primera part –en la qual un se-
guit de parelles de ballarins van
interpretar cèlebres pas de deux
de la història de la dansa– es va
poder gaudir de l’elegància del
ballarí xinès Chi Cao, protagonis-
ta de la pel·lícula L’últim ballarí
deMao (2011), dirigida per Bruce
Beresford i en la qual interpreta-
va el paper protagonista del balla-
rí dissident xinès Li Cunxin. Chi
Cao, primer ballarí del Birmin-
ghamRoyal Ballet, va protagonit-
zar dos passos a dos amb la tam-
bé ballarina de lamateixa compa-
nyia Nao Sakuma: en el primer,

el Pas de deux de Txaikovski, van
demostrar al llarg dels deu mi-
nuts que va durar la peça l’ex-
cel·lent compenetració que hi ha
entre tots dos, la seva elegància
desbordada i la seva capacitat de
fer fàcil el que és difícil malgrat
algun contratemps, com el cop
que es va donar Sakuma en sortir
de l’escenari. El segon pas a dos
protagonitzat per la parella de
ballarins convidats va ser The
dream, una versió de Frederick
Ashton sobre El somni d’una nit
d’estiu.
També van rebre una gran ova-

ció i els “olés” del públic AnaCal-
derón i Alejandro Virelles, que
van interpretar un dels passos a
dos ambmés força de la nit, el de
Don Quixot. Va ser una ovació
llarga i sincera com la que el pú-
blic va tributar a Corella i la seva
companyia al final d’una altra nit
de comunió perfecta.c
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Chi Cao, protagonista
xinès de ‘L’últim
ballarí de Mao’, va
ballar dos ‘pas de deux’
com a artista convidat
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El ballaríÁngel Corella i el Barcelona Ballet entusiasmen el públic del festival empordanès
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