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La seva companyia tanca la gira-de 'Giselle' al Teatre Tívoli d'avui fins al dia 16 de juny 

Cayjtio Castell òcllt'ralaòa 
Música en viu tots els Divendres i Dissabtes en el 

Casino Castell de Peralad a. 

Michae! Jackson 
actuarà a Saragossa 
el 24 de setembre 
Europa Press 
LOS A N G E L E S 

Michael Jackson actuarà a 
Saragossa el pròxim 24 de 
setembre, en l'únic concert 
estatal i l'únic a Europa 
Occidental de la seva gira 
mundial. El rei del pop va 
anunciar ahir les dates del seu 
History world tour a Europa, 
que s'inicien el 7 de setembre 
a Praga. Budapest (10 de 
setembre), Bucarest (14), 
Moscou (17) i Varsòvia (20) són 
les altres ciutats europees que 
acolliran els concerts de 
Michael Jackson. 
El History world tour 
continuarà els dies 27 i 29 de 
setembre a Casablanca 
(Marroc) i al Caire (Egipte), el 2 
d'octubre. S'espera que 
pròximament anunciï els 
concerts a Austràlia, Noya 
Zelanda i Japó. 
Michael Jackson porta venuts 
250.000 exemplars del seu 
últim doble àlbum, History, a 
l'Estat espanyol, i gairebé 11 
milions de còpies arreu del 
món. La seva preferència per 
Europa de l'Est en aquesta 
gira ve motivada pel fet que va 
ser a Budapest on va filmar-hi 
un teaser (muntatge 
promocional). Per altra 
banda, pot estar recelós de 
com reaccionarà el públic 
europeu en el seu retorn. 
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Horari del 16 de maig al 30 de juny de 1996 
Laborables de 10 a 13 h i de 16 a 20 h 

Diumenges i festius d'11 a 14 h 
Tancat els dilluns 

Ullate continuarà la recuperació 
dels ballets clàssics amb 'Coppelia' 

Elisabet Cabeza 

B A R C E L O N A 
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El Ballet Víctor 
Ullate estrena "Gi-
selle' avui al Teatre 
Tívoli, una de les 
coreografies més 
emblemàtiques del 
repertori clàssic. 
Experiència que 
Ullate vol repetir 
amb 'Coppelia'. 

ganes de reincidir en els grans 
clàssics amb Coppelia, l'any que 
ve. De moment, però, té un al-
tre projecte entre mans: Jaleos, 
una coreografia que enllestirà 
a Barcelona, on ha llogat un 
estudi per assajar. Amb música 
de Luis Delgado, és una inter-

pretació amb la marca Ullate de 
la dansa clàssica espanyola, 
que es presentarà a Nervi (Ità-
lia) al juliol. 

Giselle s'estrenarà avui amb 
Tamara Rojo i Jesús Pastor en 
els papers protagonistes i es 
podrà veure fins al 16 de juny. 

Els grans clàssics se 
suporten si estan 
molt ben ballats", 
va sentenciar ahir 
el coreògraf. I és 

per això que va esperar set 
anys per rodar la companyia 
abans d'afrontar el "repte de 

Giselle, un ballet que demana el cas de Catalunya, va menci-
dots interpretatius i un gran onar els noms de Ramon Oller 
virtuosisme tècnic". i de Gelabert. 

Per Ullate ha estat també La resposta ha estat positiva 
una manera de "demostrar" tant per part de la crítica com 
que la seva companyia "té talla del públic, en la primera gran 
internacional", i "convèncer" adaptació que una companyia 
de la necessitat d'ampliar-li el espanyola fa de Giselle, amb una 
suport institucional. posada en escena de José Parés 

Ara està satisfet amb l'acord sobre la coreografia original de 
a què va arribar l'any passat Jean Coralli, Jules Perrot i Ma-
amb la comunitat de Madrid, rius Petipa i música d'Adolphe 
coincidint amb l'estrena de Gi- Adam. Un ballet en dos actes 
selle. Una concertació que sobre la dramàtica història 
aporta a la companyia 200 d'una jove que embogeix i mor 
milions de pessetes, que se su- per amor, presentat a París 
men a una "ajudeta" del mi- l'any 1841. 
nisteri de Cultura de 50 mili- El repertori clàssic, diu Ulla-
ons. Ullate, defensor del con- te, en relació a les reticències 
cepte de companyia estable de la Companyia Nacional a 
per als grans teatres com el Li- afrontar-lo, "nb és una qüestió 
ceu, aconsella que les comuni- de diners, sinó del tipus de 
tats autònomes donin suport a ballarins de què es disposa", 
les companyies de dansa. I en Per part seva, Víctor Ullate té 
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