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Considerat un dels millors ballarins del món, Ángel 
Corella arriba a Barcelona amb companyia pròpia 
i amb un programa que inclou la seva primera cre-
ació coreogràfica, ‘String Sextet’.

Ángel Corella

és la gran oblidada”

 e somriure generós i una energia que s’en-
comana, el ballarí Ángel Corella, que The New 
York Times va descriure com a “àngel caigut 
del cel”, té una història escrita a base de ta-
lent, constància i passió. De nen va somiar a 
convertir-se en ballarí de clàssic i s’ha conver-
tit en un dels més importants del món. Dirigeix 
l’única companyia de dansa clàssica de tot 
l’Estat espanyol, que porta el seu nom, el Co-
rella Ballet Castilla y León. També ha creat una 
fundació per fomentar el ballet i formar balla-
rins, i compagina la direcció amb la seva car-
rera personal d’estrella de l’American Ballet 
Theatre de Nova York. Aquest prodigi de les 
puntes arriba a Barcelona, concretament al 
Teatre Coliseum (del 20 al 24 de gener).

Torna a Barcelona amb un espectacle on s’es-
trena com a coreògraf.
El vam presentar a Perelada. Allà constava de 
tres parts, però a Barcelona segurament en 
tindrà quatre. Volem afegir-hi una petita sor-
presa per ser aquí, perquè Barcelona és una 

de les meves ciutats preferides. I sí, m’estreno 
amb la primera peça que obre l’espectacle, 
amb música de Txaikovski. La col·laboració 
entre els ballarins a l’hora de fer-la va ser 
increïble i vam trigar molt poc: en lloc d’un 
mes, que és el temps habitual, només vam 
necessitar una setmana! El resultat és una 
coreografia força fàcil de veure, que reflecteix 
molt bé l’energia de la companyia: amb molta 
vitalitat, amb molta força i tècnica, i amb ba-
llarins que no tenen por de res. 
Amb aquesta peça obrim l’espectacle. Des-
prés continuem amb un ballet de Christopher 
Wheeldon, un dels coreògrafs més impor-
tants del món, que s’anomenaVIII i explica 
la vida d’Enric VIII i el drama amb Ana Bole-
na i Catalina d’Aragó. És una peça molt dra-
màtica que s’acaba amb el cap d’Ana Bolena 
tallat a l’escenari...

Glups.
[riu] I la darrera peça és Fancy Free, una co-
reografia de Jerome robbins, autor del ball 

“La dansa clàssica 
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és la gran oblidada”

Ángel Corella i la resta 
de la companyia, el  
Corella Ballet Castilla y 
León, a ‘String Sextet’. 
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llegendari de West side story. És un fragment 
molt divertit i mostra la part més interpreta-
tiva de la dansa. Explica la història de tres 
mariners que tenen un dia de permís i se’n 
van a passejar per Nova York buscant alguna 
noia. Després de veure’ls, la gent surt amb 
un somriure a la boca i taral·lejant la música, 
que s’enganxa moltíssim!

Explicat així, no sembla ballet.
Hem volgut portar un programa molt variat, 
perquè la gent pugui veure una mica de tot. 
sempre intentem fer peces dels millors core-
ògrafs, vius o morts. sempre dansa clàssica 
amb un toc de neoclàssic. De dansa moderna 
se n’ha vist molta, ja. Al contrari del que se 
sol pensar, amb la dansa clàssica, com amb 
qualsevol art, no cal tenir coneixements per 
gaudir-ne. Tan sols es tracta de seure i pas-
sar-s’ho bé.

A Barcelona hi ha una oferta continuada de 
dansa contemporània, però arriben menys es-
pectacles de clàssica.
Els programadors de teatre s’equivoquen por-
tant companyies que sovint són de l’est, o 
russes que estan en hores baixes, deteriora-
des pel temps i la manca de diners. sovint 
són espectacles que no coincideixen amb els 
temps actuals ni amb la visió de la dansa que 
hi ha a la resta del món, com Londres, París, 
Nova York... La dansa clàssica ha evolucionat 
moltíssim. El vestuari, la il·luminació, la ma-
nera de ballar..., és que no té res a veure. Per 
això, els programadors s’equivoquen portant 
només aquestes companyies, perquè alesho-
res la gent es forma una imatge errònia de la 
dansa clàssica, amb decorats plens de pols i 
ballarines passades de moda. En canvi, amb 
els nostres programes intentem ensenyar-ne 
una visió molt diferent al públic.

La seva història recorda la de Billy Elliot, el 
nen que volia ballar...
sempre he estat un nen una mica estrany 
[riu]. Ara és molt més fàcil accedir a la dansa, 

encara que no sigui clàssica. Hi ha un munt 
de programes de televisió de dansa, com ara 
Fama o Mira quién baila, i s’està popularit-
zant molt. Quan vaig començar a ballar, no hi 
havia res. A la meva mare li agradava molt la 
música clàssica i l’òpera, i a casa n’escoltà-
vem molta. Un bon dia, em vaig posar a ba-
llar, amb el xumet i tot. Aleshores estava de 
moda Febre del dissabte nit, amb John Tra-
volta, i jo imitava els balls del protagonista. 
Poc després, la meva mare va apuntar les 
meves germanes a ballet. Jo les hi acompa-
nyava i seia tota l’estona mirant com apreni-
en a ballar aquelles nenes de sis anys. I un 
bon dia, em vaig aixecar, al final de la classe, 
i vaig començar a saltar i a girar. La profes-
sora i la meva mare em miraven, sorpreses. 
I així és com vaig començar.

No deuria ser fàcil ser l’únic nen que feia dan-
sa en un poblet de Castella...
Als onze anys ho vaig voler deixar. A l’escola 
em pegaven perquè feia ballet. Però la meva 
mare veia que continuava ballant per tot ar-
reu i que el problema era que no hi havia cap 
altre nen a la classe de dansa. Arribats a 
aquest punt, em va portar a l’escola de Víctor 
Ullate. I hi vaig estar fins als quinze anys. 
Aleshores vaig entrar a la companyia, on vaig 
ballar fins als dinou, quan vaig voler deixar 
de ballar de nou.

Per què? 
Perquè volia ballar dansa clàssica! M’havia 
empassat tots els vídeos de Pavlova, Nu-
reyev..., de tots els grans ballarins. I a la 
companyia de Víctor Ullate no feia clàssic i, 
a més, ballava a la darrera fila. I era bo! Quan 
un ballarí feia tres o quatre piruetes, jo en 
podia fer divuit. saltava fins al sostre, feia 
coses fora del normal. I no em donaven opor-
tunitats, de manera que ho vaig deixar. Vaig 
estar tres mesos sense ballar, fins que un 
company em va proposar de participar en la 
competició de ballet de París, que és una de 
les tres més importants del món. Per a sor-

presa meva, vaig anar passant rondes fins a 
arribar a la final. Ens van posar tots els fina-
listes a l’escenari i van començar a cridar-nos 
en ordre invers, de l’últim classificat fins a la 
medalla de bronze, de plata, d’or, fins al gran 
premi. Quan van dir el meu nom en francès, 
no me’n vaig adonar. Tothom va començar a 
saltar i a abraçar-me i jo ni tan sols sabia 
quin premi havia guanyat.

Ni més ni menys que medalla d’or i gran pre-
mi junts...
sí! Normalment, només donaven la medalla 
d’or, però em van concedir les dues distinci-
ons a la vegada. Entre el jurat hi havia Nata-
lia Marova, una de les grans ballarines que 
actuava amb Mijail Baryshnikov. Ella em va 
dur als Estats Units i així va començar tot, ara 
fa quinze anys.

Els programadors de teatre s’equivoquen portant companyies de 
l’est, perquè són espectacles que no coincideixen amb els temps 

actuals ni amb la visió de la dansa que hi ha a la resta del món.

D’esquerra a dreta:  
N. Tapia, I. Mackay, 
A. Corella, C. Corella, 
H. Cornejo i A. Almei-
da, ballarins principals 
del Corella Ballet a la 
peça ‘Fancy Free’. 
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I de Nova York ha tornat a casa. Normalment, 
els ballarins de clàssic que marxen a l’estran-
ger per ballar no acostumen a fer-ho.
sí, és veritat. Per això, en part, vam crear la 
Fundació Ángel Corella a Barcelona, fa vuit anys, 
per potenciar la dansa clàssica i ajudar els ba-
llarins que s’hi volen dedicar. És sense ànim de 
lucre i la vam començar en petit, amb la família, 
els amics i gent que hi volia donar suport. Ara 
ha crescut molt. Tenim cap de premsa, assistent 
personal, general manager, sastres, molts balla-
rins de totes les parts del món...

La seva mare és la vicepresidenta de la Funda-
ció, la seva germana Carmen és ballarina de la 
companyia i l’altra germana, la Mara, porta la 
perruqueria i el maquillatge. Tot queda a casa!
són gent molt vàlida. La Carmen era ballarina 
solista de l’American Ballet i ho va aconseguir 

per mèrits propis, sense cap ajuda. És una 
gran ballarina. I la meva germana Mara ha 
guanyat moltíssims premis de perruqueria i 
maquillatge. sóc el primer que vol que la 
companyia tiri endavant, si no fossin molt 
bones, no hi serien.

Són l’única companyia que hi ha de clàssic a 
l’Estat espanyol.
sí, i això encara no sé si és bo o dolent. Potser 
si hi hagués més companyies seria més fàcil 
parlar amb les institucions públiques i privades, 
trencar barreres i fer-los comprendre que la dan-
sa clàssica és molt important i que cal donar-li 
suport, com es fa amb l’òpera. Ens tenen total-
ment oblidats. A qualsevol gran ciutat del món 
pots anar a veure un bon espectacle de ballet: 
a l’Òpera de París, al Metropolitan de Nova 
York, al Covent Garden de Londres... I a Espanya 

hem estat vint-i-tres anys sense cap companyia 
de dansa clàssica. Per això, ara que en tenim 
una, hem de donar-li suport. Jo no l’he creada 
per a mi, per una qüestió d’ego, sinó per al 
públic i per als ballarins que són fora, perquè 
puguin tornar. Podria haver continuat la carrera 
a l’estranger fins a acabar-la i haver-me forrat. 
I tanmateix estic perdent molts diners, temps i 
salut perquè el projecte tiri endavant.

Als catalans ens agrada la dansa clàssica?
Us encanta! Quan el públic s’assabenta dels 
espectacles es venen totes les entrades. Pe-
rò aquí hi ha un lobby molt fort de dansa 
contemporània. Té molta força i intenta apar-
tar la clàssica dels escenaris de totes les ma-
neres possibles. Es fan mal a si mateixos, 
perquè la dansa clàssica és la base. sense 
ella no es pot fer ballet contemporani. n


