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llet llarg i difícil per demos-
trar que la companyia ja és
una realitat. En un any, el
ballarí ha aconseguit el més
difícil, cohesionar un cos de
ball com un sol membre,
amb 24 ballarines miraculo-
sament uniformades en
l’oníric segon acte. Les figu-
res principals demostren
una bona tècnica. Ballen, en
majúscules, molt bé. No són
acròbates ni autòmates,
sinó que interpreten els rols
i la música amb el cos, una
virtut cara de veure, potser
gràcies al mestratge de Na-
talia Makarova, que es tro-
bava entre el públic. Corella
segueix mantenint la seva
passió interpretativa, amb
unes pirouettes rapidíssi-
mes i salts alts i mantinguts.
Alina Cojocaru es va cris-
tal·litzar en una ondulant i
expressiva Nikiya mentre
que la cubana Adiarys Al-
meida va fer una més que
solvent i, gairebé acrobàti-
ca, Gamzatti. Els aplaudi-
ments més forts, però, se’ls
va endur merescudament
l’Ídol de Bronze de Fernan-
do Bufalá, absolutament
perfecte.

Tot i que producció i ves-
tuari feien olor de ranci i els
llums van fallar més d’un
cop, val la pena estar atent a
una companyia que, amb el
suport econòmic necessari,
pot esdevenir un dels grans
ballets del futur.

La Bayadère
Corella Ballet Castilla y León.
Grab Teatre del Liceu, 9 de juliol.

El públic del Liceu va
aplaudir dijous, a cor
què vols, allò que els

empresaris i les institucions
catalanes es van deixar per-
dre fa cinc o sis anys, el Ba-
llet d’Ángel Corella. La mio-
pia i el desinterès cultural
d’aquest país ens va portar
del que podia haver estat la
companyia Ballet Corella
Catalunya a l’estrena a Bar-
celona sota el cognom de
Castilla y León.

Els aplaudiments al final
de cada escena de La Baya-
dère demostraven tres
coses: una mitomania extre-
ma vers l’estrella de l’Ameri-
can Ballet, moltes ganes de
veure ballet clàssic en un es-
cenari adequat i l’escassa
educació rebuda pel públic
en aquest àmbit, no per
culpa seva, sinó per manca
d’espectacles. I és que mal-
grat que el Corella Ballet és
acurat, elegant i té el mèrit,
importantíssim, d’haver-se
convertit en una bona com-
panyia amb projecció de
futur en un any, tampoc és
el Ballet de l’Òpera de París,
l’últim a oferir La Bayadère
a Barcelona, dirigit per Ru-
dolf Nureyev.

Corella va escollir un ba-
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Mirant el futur
MartaPorter

fet impossible. Ara Ifigè-
nia només és una víctima.

Una idea clara que es
desdibuixa en la seva tra-
ducció escènica. Malgrat
les troballes, com ara la
incorporació com a cori-
feu d’un personatge que
remet a l’ombra de Creont
o l’aparició d’Ifigènia com
un cos velat sense rostre,
el conjunt del muntatge
no troba l’equilibri sufici-
ent entre un text tan con-
centrat –a penes una vin-
tena de pàgines– i la tra-
dició del teatre d’objectes
que aporta la companyia
Marduix, que amb aques-
ta producció celebra el
seu trentè aniversari.
L’espectacle acaba per ex-
halar un aire naïf que
actua en contra de la de-
núncia humanista que ba-
tega en el text original.
Massa elements que
s’anul·len mútuament, tot
esmorteint l’energia dra-
màtica del projecte per
conformar-se amb una
successió d’estímuls visu-
als o sonors que no funci-
onen com a conjunt.

Ifigènia
De Jordi Coca. Amb Marduix
Teatre.
Teatre Lliure, 9 de juliol. Festival
Grec 09.

Ifigènia és un personat-
ge de la mitologia
grega nascut per per-

petuar i liquidar una ma-
ledicció, la de la seva nis-
saga, la de Tàntal que va
gosar desafiar els déus
amb el sacrifici del seu fill.
També és un personatge
que a través de la història
ha estat un símbol al ser-
vei de l’humanisme des
que el grec Eurípides la va
convertir en protagonista
de dos de les seves tragè-
dies. Racine i Goethe fins i
tot van aportar un perfil
redemptor a la donzella
sacrificada pel seu pare, el
rei Agamènnon, per llan-
çar-se a la guerra contra
Troia. Una imatge que,
com exposa Jordi Coca en
la seva revisió del mite, és
impossible el 2009. L’es-
devenir de la història l’ha

Ifigènia sense rostre
JuanCarlosOlivares

Properarevolta
delsmúsics

Els artistes s’organitzen dins la SGAE per canviar-ne
el funcionament i li reclamen un tracte igualitari

Andreu Gomila
BARCELONA

“Sento campanes per tot
arreu”. Gerard Quintana és
un dels molts músics del
país que se senten agreujat
pel tracte que reben de la
Societat General d’Autors
d’Espanya (SGAE) i, com
molts altres, fa uns mesos
que sent veus davant d’un
possible alçament, o al-
menys una acció que deixi
clar que no estan d’acord
amb la manera de funcio-
nar de l’entitat. En l’àmbit
estatal, ja hi ha una plata-
forma anomenada Yo Soy
Autor, que està en contra
de la manera com es gestio-
nen els drets. No són
només els promotors de
concerts els que estudien
boicotejar la SGAE pel 10%
que els cobra per cada en-
trada venuda, com explicà-
vem ahir, sinó que a l’altra
banda del taulell, un 90%
dels artistes tampoc no
estan contents.

L’infatigable Lluís Cabre-
ra, director del Taller de Mú-
sics, assegura que el proble-
ma és que la recaptació de
drets “no és transparent, ja
que es fa a l’engròs”. És a dir,
que sales de música, disco-
teques, ràdios i televisions
paguen un fix mensual a la

SGAE sense discriminar,
sense dir enlloc quina músi-
ca han utilitzat.

“No demanen mai llis-
tats”, manifesta Cabrera. I
com es reparteixen els mili-
ons d’euros recaptats?
Doncs segons els drets
d’autor que generen els mú-
sics. Així, encara que a iCat
fm no posin mai José Luis
Perales, cobra com si sonés
tot el dia. Qui més ven –o ha
venut–, més cobra, sense

importar si ara no ven un
disc. “I amb el cànon digital
–el tant que tothom paga
quan compra un iPod, una
ràdio, un CD, etc.– passa el
mateix, amb l’afegit que pa-
gues encara que no escoltis
mai música”, afegeix el di-
rector del Taller de Músics.
Cabrera assegura que hi ha
una trentena de músics a
l’Estat que es beneficien del
model. La resta, uns 80.000
socis de la SGAE, en surten
perjudicats. “Per les descàr-
regues digitals, Sabina
cobra una burrada i els
Love of Lesbian segur que
no s’emporten res, quan se-
gurament, ara, la gent es
descarrega més Love of Les-
bian que Sabina”, exempli-
fica l’agitador.

Dèficit fiscal
Quintana, com els promo-
tors, indica que la societat
de gestió espanyola no s’ha
adonat que els temps han
canviat i que els artistes
nous mai no vendran tant
com Perales. A més, fa ser-
vir el símil del dèficit fiscal
català: “Els músics catalans
aporten a la SGAE prop
d’un 21% anual, i en torna
molt menys”, diu.

Per Cabrera, l’única solu-
ció per aconseguir que la
SGAE sigui transparent és

que “el govern central hi
entri a sac d’una vegada i
els faci una auditoria que
els desmunti”. Aleshores,
es podria crear una societat
de gestió o, encara millor,
“una empresa pública per a
cada autonomia”. A Catalu-
nya, de fet, la idea de crear
una SGAE catalana fa
temps que corre per despat-
xos oficials, i en l’anterior
legislatura va ser a la seu de
la conselleria d’Universi-
tats, Recerca i Societat de
la Informació.

“Sent realistes, qualsevol
pot muntar una societat de
gestió, però seria com si tu
sol volguessis muntar una
companyia de telèfons per
fer la competència a Telefó-
nica”, apunta Quintana.

Cabrera, tanmateix,
avança, com l’exlíder de
Sopa de Cabra, que “sonen
campanes”. “Tenim alguna
acció in mente, però, com
que la SGAE és propietària
de la meva vida, és difícil ai-
xecar la veu. No volem que
ens expulsin i ells només
volen fotre fora la gent acti-
va”, assegura. Les “engru-
nes” que arriben als músics
cada sis mesos en qüestió
de drets, segons Quintana,
fan que el gruix del sector
no alci la veu una mica més.
Però sonen campanes. ■

La seu central de la SGAE a Barcelona, situada en un antic palauet del passeig Colom ■ JORDI GARCIA

Agafa cos entre
els músics la
idea de crear
una societat de
gestió 100%
catalana


