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FAMOSOS LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

P
er lamanera en què
la premsa va fer pú-
blica la seva queixa
quan va reivindicar
que era ella i no pas
Natalie Portman

qui apareixia a la majoria d’esce-
nes de ball de Black swan (Cigne
negre), qualsevol se la podria ha-
ver imaginat comuna dona que fa
anar tothom en enrenou. Resmés
lluny. Sarah Lane, la ballarina so-
lista de l’American Ballet Theatre
(ABT) que es va negar a quedar-
se a l’ombra, és una personalitat
dolça, demirada candorosa i com-
plexiómenuda. LaVanguardia va
conversar ahir amb ella al Cafè de
l’Òpera, entre assaig i assaig d’El
llac dels cignes, que ballarà avui
–única aparició– ambÁngel Core-
lla al Liceu, junt amb el Ballet de
Barcelona, que s’ha acabat de ba-
tejar. “Prendré un cafè amb llet”,
diu en un esforçat castellà que ha
après del seu marit, el també ba-
llarí espanyol de l’ABT Luis Riba-
gorda.

Vostè té 27 anys i en fa 4 que
està casada. Es va casarmolt jo-
ve, oi?
Éremmolt feliços. I adoro la seva
família i viatjar a Madrid. El seu
pare vindrà a veure’m al Liceu...

Diu Corella que vostè és me-
ravellosa, però que no ha pogut
despuntar a l’ABT per la seva
estatura. El director artístic les

prefereix més altes?
Nocrec queKevinMcKenzie tin-
gui un tipus de ballarina específi-
ca. En realitat, jo seria de les bai-
xes en qualsevol companyia i en-
caixo com a parella amb ballarins
baixets. Però a en Kevin li agra-
den els nois alts.

Ja fa una dècada que és a
l’ABT, on és bàsicament solista.
Hi sóc feliç, però de vegades
m’entristeix la sensació que el
temps s’escapa i hi ha tantes co-
ses per fer... Una part frustrant
de l’ABT és que per vendre entra-
des tenen necessitat d’oferir
grans noms en els papers princi-
pals. De manera que valoro molt
les oportunitats.

Com aquest Llac amb
Corella.
Ho cregui o no, és el primer cop
que ballo el Llac complet. Només
he fet pas à deux en gales. I serà
fantàstic fer-ho amb l’Ángel en
aquest teatre tan preciós!

Què li sembla la seva versió?
L’Ángel ha fet una elecció estèti-
ca en la narració i en la forma en
què es presenten certes situa-

cions. Però en conjunt, parteix
de les línies formals del ballet
clàssic, cosa que m’encanta.

Com li ha canviat la carrera
l’assumpte Black swan?
M’ha posat el nom a l’aparador
més del que ho estava. Perquè
vaig ballar a la pel·lícula però tam-
bé pel fet que vaig veure necessa-
ri que la gent del carrer en-
tengués que per ser capaç de
ballar com ho feia el personatge
has de ser professional, i no pots
aconseguir el que jo he
aconseguit en 24 anys només en

un any i mig. És impossible.
Vist en perspectiva, es pene-

deix d’haver parlat?
Gens. En totes les entrevistes que
em van fer vaig dir sempre elma-
teix: després dels Oscar, els mit-
jans més importants van parlar
de com s’havia intentat ocultar el
doblatge. Jo ja ho sabia perquè el
productor em va trucar i em va
dir que no digués res. Però lame-
va intenció no era acaparar l’aten-
ció i el reconeixement, només
em va semblar increïblement de-
gradant per als ballarins que
s’amagués la veritat. La platafor-
ma no la vaig fer servir per a mi.

Tem que l’encasellin per

H a estat un viatge llam-
pec i intens que, tan-
mateix, ha asserenat

el seu esperit. La infanta Cristi-
na té previst tornar avui a
Washington després de passar
48 hores a Barcelona, un temps
que ha dedicat, sobretot, al re-
trobament amb els seus com-
panys de la Fundació La Caixa
i amb els seus amics deBarcelo-
na. Un entorn d’afecte que ha
pal·liat, en part, la sensació de
solitud i aïllament que la du-
quessa de Palma ha tingut du-
rant els últims dos mesos.
Cristina, tal com va avançar

LaVanguardia, va arribar a Bar-
celona dimarts al matí i des de
l’aeroport es va dirigir a la seva
casa al barri de Pedralbes. La
residència havia estat condicio-
nada prèviament per la perso-
na que es cuida demantenir-la.
Després del llarg viatge, la in-
fanta va anar a un saló de perru-
queria i, després de dinar amb
uns amics, es va dirigir a la seu
central de La Caixa, a la Diago-
nal, on va assistir al consell del
comitè executiu de la Funda-
ció.
A la nit, com ja vam informar

ahir, Cristina va anar a un so-
par convocat per ISGlobal en-
torn de l’investigador Pedro
Alonso, que desenvolupa aMo-
çambic un assaig sobre la vacu-

na de la malària, un projecte a
què la infanta està especial-
ment vinculada. Amb prou fei-
nes fa un mes, Cristina va viat-
jar a Manhiça per seguir de
prop els treballs d’Alonso al
país africà.
Dimarts passat, Cristina es

va trobar amb Mario Pascual
Vives, advocat d’IñakiUrdanga-
rin, segons va revelar ell ma-
teix ahir al matí. El lletrat bar-
celoní va assegurar que havia
estat una visita de cortesia per-
què la infanta li confirmés algu-
nes dades que ell necessitava,
després de les últimes reunions
que va fer ambUrdangarin. Pas-
cual Vives va reconèixer que la
infanta està preocupada per la
situació però, alhora, abocada a
les seves activitats professio-
nals.

Ahir, Cristina va abandonar
el seu domicili poc després de
les 9 del matí per anar, un altre
cop, a la seu central de la Fun-
dació La Caixa, on es va quedar
gairebé tot el dia. Quan hi va ar-
ribar, la infanta Cristina va bai-
xar del cotxe a la cantonada de
Diagonal amb l’avinguda de
Carles III i va caminar per la vo-
rera fins a l’entrada de l’edifici,
amb una actitud molt semblant
a la dels bons dies feliços.
Aquest matí, i sense que pel
que sembla tingui intenció de
passar per Madrid i, menys en-
cara, per la Zarzuela, la duques-
sa de Palma té previst iniciar el
viatge de tornada a la seva resi-
dència als Estats Units.
Des que el mes de desembre

passat va haver de suspendre el
viatge a Barcelona, on se l’espe-

rava la setmana abans de
Nadal, la infanta havia expres-
sat el seu desig de recuperar els
viatges a Espanya, on, des que
es va traslladar a viure als Es-
tatsUnits, procurava fer coinci-
dir els seus compromisos labo-
rals amb La Caixa amb els ac-
tes que li havien assignat dins
de l’agenda reial.
La decisió de la Zarzuela

d’apartar Urdangarin de les ac-
tivitats oficials i, sobretot, la de-
claració sobre la poca exempla-
ritat del seu comportament van
canviar l’escenari. Davant una
situació de conflicte familiar i
també per l’estat desfavorable
de l’opinió pública, els ducs de
Palma i els seus fills van
anul·lar el viatge a Espanya i la
infanta va suspendre el viatge a
Barcelona.c
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La doble de Natalie Portman
actua avui al Liceu i
d’‘El llac dels cignes’.
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A Barcelona s’ha
retrobat amb
els seus companys
de La Caixa i
amb els seus amics

L ’ESTRENA D’‘EL LLAC’

La solista de
l’American Ballet ha
estat convidada pel
Ballet de Barcelona

L’advocat d’Urdangarin es va reunir amb la duquessa

La ballarina nord-americana, de 27 anys, fotografiada

“Noliguardo
aNatalie

La infanta Cristina, ahir, quan va arribar a l’edifici de La Caixa
GTRES

L ’ASSUMPTE ‘BLACK SWAN’

“No em penedeixo
d’haver descobert el
doblatge: la mentida
era degradant”

MARICEL CHAVARRÍA

MARIÁNGEL ALCÁZAR

Gent
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aquells fets?
Lamajoria de la gent s’ha empor-
tat una impressió errònia de com
sóc. Però m’importa més que la
gent senti respecte per l’art més
que per mi.

La van triar perquè s’assem-
bla amb Portman, oi que sí?
Sí, sommés omenys iguals excep-
te que ella té el tors més llarg i
unes extremitats més curtes. Voli-
en algú que a més se li assemblés
de cara, que pogués semblar lama-
teixa noia vista de lluny per no ha-
ver de fer reemplaçaments extres.

No li sembla estrany que es
reconeguin sempre els doblat-
ges en el cinemademúsics solis-
tes i no es reconegués aquest?
La maquinària de l’star-system
hollywoodià va així, especial-
ment quan comen el cas deNata-
lie es vol aconseguir l’Oscar.

Sap si ella va voler dir a la
premsa que no ballava?
No ho crec. Creia que havia fet
molta feina perdent pes i entre-
nant-se durant un any i mig per
posar a to els seus músculs, prac-
ticant algunes posicions del ba-

llet i tot això. Volia sentir el reco-
neixement.

Van parlar de l’assumpte?
No. Vam treballarmolt bé juntes,
tot va ser molt professional, però
ja no vam tenir contacte. No li
guardo cap rancor, no tinc res
contra ella. Entenc que tant ella
com el seu mànager i el mànager
de la pel·lícula havien de fer el
que havien de fer per aconseguir
l’Oscar.

Corella vol que vinguimés so-
vint a la seva companyia.
M’encantaria. Quan penso en el
treball que ha fet formant una
companyia i alhora ballar i
dirigir… El respecto molt.c

EL SILENCI DE PORTMAN

“Natalie creia que
havia treballat dur
entrenant i va voler el
reconeixement”

Portman a ‘Black swan’, la ballarina Sarah Lane,
junt amb Ángel Corella en una versió fresca

cignes’. ‘La Vanguardia’ ha conversat amb ella

LA IMATGE QUE HA DEIXAT

“M’importa més
que la gent tingui
respecte pel meu art
que per mi”

fotografiada ahir al Cafè de l’Òpera, entre assaig i assaig al Liceu

Elradical rejoveniment
deFernándezde laVega

guardorancor
NataliePortman”

A l’esquerra, María Teresa Fernández de la Vega, fa un any, i a la dreta, ahir a Madrid

L’exvicepresidenta, ahir
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L’exvicepresidenta va sorprendre ahir ambun rostre llis
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M aría Teresa Fernán-
dez de la Vega, va re-
aparèixer ahir en un

acte de la Fundació Mujeres
por África. de la qual n’és im-
pulsora i presidenta. La presèn-
cia de qui va ser vicepresidenta
del Govern ha causat un gran
enrenou, sobretot, perquè esta-
va molt rejovenida. María
Teresa Fernández de la Vega,
de 62 anys, ha aparegut amb
un estil més juvenil, el cabell
més llarg de comel solia portar
i sense gairebé arrugues al ros-
tre i coll.
Els periodistes presents li

van preguntar sobre el canvi i
ella ho va justificar dient que
s’havia engreixat set quilos,

encara que en la figura no
s’apreciaven.
Però el cert és que el canvi

radical es deu a una interven-
ció de cirurgia plàstica feta, pel
que sembla, pel doctor Enri-
que Monereo. El cirurgià es
troba aquests dies participant
precisament en un curs sobre
intervencions a la cara i al nas,
una cita que organitza el doc-
tor Stuzyn, un especialista en
la matèria. Des de Miami el
plàstic ha declinat fer qualse-
vol tipus de declaració, aco-
llint-se al secret profesional.
No obstant, localitzat un altre

dels col·legues assistents al con-
grés, el doctor Antonio Tapia,
ens confirma que a l’exvicepre-
sidenta del govern se li ha apli-
cat un lífting muscular, una
pràctica que s’efectua des de
darrere les orelles i que per-
met, una vegada s’ha mogut la
cara completament, tornar a
deixar-la al seu lloc sense que
canviï l’expressió, encara que
s’hagin anul·lat tots els símpto-
mes d’envelliment.
Segons el doctor Tapia el pe-

ríode de recuperació del pa-
cient no s’allarga més de quin-
ze dies, encara que, després de
veure les fotos a les edicions di-
gitals de diversos mitjans, va
dir que els efectes són millors
al natural. “He vist Fernández
de la Vega recentment i el seu
aspecte és molt millor, més na-
tural quan la tens a prop. pot-
ser a les imatges li han estufat
el pentinat, va vestida diferent
i, potser, hagin aplicat algun re-
toc de Photoshop. De tota ma-
nera sorprèn que l’efecte arribi
ara, ja que crec que la interven-
ció es va fer durant la Setmana
Santa passada. De fet Fernán-
dez de la Vega va aparèixer du-
rant la campanya de Carme
Chacón i la seva presència no
va fer tant enrenou, la qual co-
sa significa que els resultats de
Monereo són excel·lents”, va
afegir.
Des que Fernández de la Ve-

ga va deixar la vicepresidència
del Govern, l’octubre del 2010,
i va ser nomenada Consellera
d’Estat, pràcticament va desa-
parèixer de la vida pública. i no-
més s’ha deixat veure en comp-
tades ocasions. L’última, el 28
de gener passat a Madrid, en
l’acte de suport a Carme Cha-
cón esmentat.c
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Sembla que el doctor
Enrique Monereo li
va practicar un lífting
muscular la Setmana
Santa passada

Ernesto Valverde, entrenador de futbol 48
Maxi Iglesias, actor 21
Joe Pesci, actor 69
Xavier Mariscal, dissenyador 62


