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El Barcelona Ballet, la
companyia rebatejada
d’Ángel Corella, debuta
aquest vespre al Gran Tea-
tre del Liceu amb un dels
clàssics més rutilants del
gènere: El llac dels cignes.
Posa la cirereta a l’esdeve-
niment la presència de la
solista de l’American Ba-
llet, Sarah Lane, en el pa-
per d’Odette / Odile. La
ballarina, que va doblar
Natalie Portman en el
premiat film Cisne negro,
de Darren Aronofsky, ba-

llarà al costat de Corella,
que tornarà a pujar a l’es-
cenari diumenge.

Pel que fa a la nova ver-
sió de l’obra –una copro-

ducció del Teatro Calde-
rón de Madrid (on es va es-
trenar el 24 de febrer del
2010), el Teatro Campoa-
mor d’Oviedo i el Teatre
Auditori de Sant Cugat
(on es va poder veure l’any
passat)–, Corella la defi-
neix com “fresca” i “ràpi-
da”: “Hem volgut fer una
versió escurçada perquè el
ballet original dura quatre
hores, i a la gent se li fa
avorrit.” Corella ha volgut
fer un ballet dinàmic, amb
un primer acte que passa
de manera “ràpida i conci-
sa”, i un segon “pràctica-
ment intacte” en què puja-

ran a l’escenari 24 cignes.
En total, el ballet mobilit-
za 65 ballarins (la compa-
nyia en té 42 d’estables).
Per saber quin final ha
triat Corella (si se salva la
parella protagonista, o bé
mor), caldrà esperar al
quart acte: “No direm qui-
na hem triat per donar
una sorpresa final.”

A més, l’espectacle tin-
drà música en directe, tot
un luxe en dansa clàssica
al país. La partitura de
Txaikovski serà interpre-
tada per l’Orquestra Sim-
fònica del Gran Teatre del
Liceu, dirigida per Aleksei

Baklan, un director espe-
cialitzat en ballet.

Després de Barcelona,
la companyia –que va
anunciar dilluns la seva
instal·lació definitiva a la
capital catalana després
d’uns quants mesos de ru-
mors al respecte–, viatja-
rà als Estats Units, on
presentaran la nova pro-
ducció Pálpito al New
York City Center. A més,
la companyia té el projec-
te de fer temporada en di-
versos teatres de Barcelo-
na, com també en els fes-
tivals d’estiu, concreta-
ment el de Peralada. ■
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Paga extra per la normali-
tat de la programació.
Aquesta es la proposta
que el comitè d’empresa
del Gran Teatre del Liceu
va fer arribar al director
del teatre, Joan Francesc

Marco. Ho va fer ahir mit-
jançant un comunicat en
què es diu: “Tots els treba-
lladors del GTL cedim
temporalment la paga ex-
tra per tal de salvar la tem-
porada 2011/2012 repo-
sant els títols cancel·lats.”

Segons el comitè,
aquesta proposta és eco-
nòmicament factible per-
què “ la suma de la paga
extra és aproximada-
ment equivalent a l’im-
port de la retallada pres-

supostària del Departa-
ment de Cultura”.

En el mateix comunicat
es demana que la direcció
es faci enrere en la presen-
tació de l’expedient de re-
gulació d’ocupació (ERO) i
que s’assegui a una taula
amb el comitè d’empresa
per consensuar un pla de
viabilitat de futur.

Per evitar un dèficit de
3,7 milions d’euros pro-
duït a causa de la dismi-
nució del ajuts institucio-

nals i dels mecenatges, la
direcció del Liceu es plan-
teja fer un ERO temporal
de dos mesos i la suspen-
sió de quatre títols operís-
tics (Una tragèdia floren-
tina / El nan, El giravolt
de maig i Pelléas et Méli-
sande), un ballet (Les Ba-
llets de Monte-Carlo), un
concert (L’altre Pelléas),
una producció del Petit
Liceu (El Superbarber de
Sevilla) i el recital de
Nina Stemme. ■

La paga extra, per continuar la temporada
Els treballadors del
Liceu ofereixen part
del seu sou perquè
el teatre resti obert
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Protesta dels treballadors, fa dues setmanes ■ QUIM PUIG

The Roots, Fatboy
Slim i James
Blake, en el Sònar

La decisió de traslladar el
centre d’art contemporani de
Barcelona a la Fabra i Coats
ha encès els ànims del direc-
tor en funcions del projecte
previst al Canòdrom, el suís
Moritz Küng, que es va gua-
nyar el càrrec amb un con-
curs internacional el 2009.
Küng, que serà destituït, ha
criticat en un comunicat “les
promeses polítiques incompli-
des, el mal govern del diner
públic i el menyspreu de
l’Ajuntament i la Generalitat”
cap a ell. Segons Küng, Bar-
celona és “víctima de la falta
d’ambició dels seus polítics i
institucions, incapaços de po-
sar en marxa un centre d’art
creïble i amb reputació inter-
nacional”. En conclusió, Küng
diu que ha viscut una situació
“kafkiana”.■ REDACCIÓ
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The Roots, que probablement
són el grup de hip-hop més in-
fluent de l’actualitat; Fatboy
Slim, que fins ara no havia ac-
tuat mai en el festival; James
Blake, un dels artistes del
2011, en la seva faceta de DJ;
els noruecs Supersilent, amb
l’exmembre dels Led Zeppelin
John Paul Jones de col·labo-
rador, i Hot Chip, amb un nou
disc de pop ballable, formen
part de la primera remesa de
noms per al Sònar 2012, que
se celebrarà els dies 14, 15 i 16
de juny. L’avanç de progra-
mació anunciat ahir pels or-
ganitzadors es completa amb
Richie Hawtin, Nicolas Jaar i
Laurent Garnier, entre altres
artistes. El Sònar va anunciar
també ahir els desplegaments
internacionals que faran en-
guany, entre els quals desta-
ca el primer viatge del festi-
val a l’Àfrica.■ REDACCIÓ


