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El llacdelscines
CRÍT ICA DE DANSA

Treballadors del Liceu es vanmanifestar ahir a la Rambla abans de la funció

L’actriu madrilenya interpreta l’obra de Katarina Mazetti

El llac dels cignes

Coreografia:M. Petipa, L. Iva-
nov, revisada per Ángel Corella
Ballarins: Ángel Corella, Sarah
Lane, Aaron Robison, K. Radev
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (9/II/2012)

JOAQUIM NOGUERO

Sense novetat al front, més enllà
dels detalls tècnics. Si un s’apro-
pa al Corella Ballet pensant que
es tracta encara de la companyia
de Castella i Lleó, tal com posava
a les entrades, celebrarà sens dub-
te l’excel·lent nivell tècnic dels
primers ballarins i la gràcia i ele-
gància en algunes escenes per
portar a bon port aquesta versió
d’El llac dels cignes. La versió ha

estat revisada avui per Corella,
que bàsicament l’ha retallada i
l’ha deixada apanyadeta i mane-
jable, sense cap lleu variació co-
reogràfica o dramatúrgica resse-
nyable. Ara bé: com quemés d’un
espectador va exclamar “que bo-
nic!” fins i tot davant l’escenogra-
fia una mica barroca i cartró-pe-
dra de Benjamin Tyrell, que fora
d’això limitava l’espai del Liceu
al cos de ball, es pot deduir que
Corella convenç per la seva dan-
sa i que aquí cal jutjar-lo.
La companyia compleix amb

certa brillantor virtuosa en la pri-
mera línia i en les principals
variacions, que és on s’espera.
Col·labora a això, com en altres
ocasions, la qualitat dels balla-
rins convidats. Fa tres anys, a La
Bayadère va ser la menudeta pe-
rò explosivaAlina Cojocaru, por-

tentosa; i ara per a l’estrena d’El
llac, Corella ha comptat amb Sa-
rah Lane, una ballarina que con-
citava moltes expectatives per la
seva participació a Cisne negro
com a doble de Natalie Portman.

Lane diguem que va de cine-
ma per al cas, encara que no és
cap prodigi tècnic. Li falta pes
escènic específic a primera vista,
però aconsegueix un efecte-su-
ma molt meritori: hi ha alguna
cosa en la seva delicadesa, en la
seva sensibilitat gairebé tímida,
en el pols trèmul de la seva lleu-
geresa, que resulta a la fi tre-
mendament artístic. Excel·lent
convidada per a la nit de l’estre-
na; segur que la recordarà: acos-
tumada al seu lloc de mera so-
lista, al Liceu se la va ovacionar
com a una autèntica estrella.
S’homereix. Igual queAaronRo-
bison, que va brillar en els salts
comRothbart. Corella no està en
la seva bona forma del novembre
passat a Suspended in time.c

MaribelVerdúes
tornaboja per ‘El tipo
de la tumbade al lado’

LA VANGUARDIA
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L’
anunci del tanca-
ment temporal
del Liceu no no-
més genera de-
bat en el terreny

estrictament laboral: també els
aficionats tenen la seva opinió
sobre la solució adoptada per
evitar tancar la temporada amb
dèficit. Dues plataformes ca-
nalitzen ara per ara dues pos-
tures enfrontades: Unió Liceu
–Amics del Liceu, Cercle, La
Societat del Gran Teatre i el

Conservatori– demana, en bo-
na part –tot i que Amics del
Liceu viu un encès debat sobre
això–, que es doni suport a la
direcció del coliseu en aquests
moments de crisi. En canvi,
Proliceu, per la seva part –que
inclou alguns abonats, afi-
cionats i protectors–, promou
un manifest que demana la
dimissió del director general, i
es mostra molt activa a la
xarxa. La divisió dels aficionats
entre els defensors de la tra-

dició (els títols de repertori) i
els que estan oberts a les ten-
dències més innovadores, que
lamenten que se suspenguin
precisament les òperes del se-
gle XX, tampoc no és aliena a
aquesta polèmica. Mentres-
tant, la direcció i el comitè
d’empresa negocien noves fór-
mules d’acord, encara que
aquest sembla poc probable.
El comitè busca posar sobre

la taula propostes que contri-
bueixin a solucionar el proble-
ma més immediat: l’Expedient
de Regulació d’Ocupació tem-
poral que la direcció del teatre

preveu presentar dilluns a fi
d’evitar que l’exercici actual
acabi amb un dèficit de 3,7 mi-
lions. En aquest sentit, els treba-
lladors van proposar dimecres
cedir la seva paga extra tempo-
ralment per compensar la re-
ducció del 15% dels ajuts de la
Generalitat. Per l’empresa, tan-
mateix, això no soluciona el pro-
blema. Per això, la direcció del
Liceu va plantejar ahir al comi-
tè d’empresa una rebaixa salari-
al indefinida del 12 per cent

amb què no només evitaria el
problema conjuntural de l’ERO
sinóque, segons la direcció, s’es-
tablirien les bases per afrontar
el dèficit estructural que supo-
sa disposar, a partir d’ara, d’on-
ze milions d’euros menys en el
pressupost del Gran Teatre.
“Entenem que l’empresa té

un full de ruta: la desregularit-
zació. Pretenen que renunciem
pràcticament a tots els drets del
nostre conveni”, assegura Ma-
nuelMartínez, president del co-
mitè d’empresa. Els represen-
tants dels treballadors han valo-
rat la proposta, sempre que la

disminuciódels sous tin-
gui un límit temporal i
equivalent a l’estalvi
que suposaria l’ERO.
Mentrestant, la devo-

lució d’entrades dels es-
pectacles cancel·lats se-
gueix el seu curs. Dels
prop de 6.000 abonats
afectats, 900 ja han tru-
cat al Liceu o operat a
través del seu web. El
51,2% d’ells han optat
per la devolució de l’im-
port, i de l’altra meitat,
el 74.5% han escollit
descomptar-ho de l’abo-
nament de la tempora-
da 2012-2013; el 15,9%
han obtingut el Xec Li-
ceu que suposa l’import
de l’entrada més un
10% afegit per bescan-
viar per futures fun-
cions, i el 9,6% ha deci-
dit donar els diners en

suport al Liceu. Així, del milió i
mig d’euros en entrades, s’ha
operat ja sobre 200.000 euros.
D’altra banda, el Palau de la

Música i l’OBC s’han unit per
mantenir dins del cicle Palau
100 El giravolt de maig, un dels
títols que quedarien cancel·lats
i amb què se celebrava el 50è
aniversari de la mort d’Eduard
Toldrà. La versió escènica es re-
cuperarà el 2014 i aquest 11 de
juny s’interpretarà en versió
concert.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A Maribel Verdú (Madrid,
1970) se la coneix sobretot pels
papers a la gran pantalla, en
obres difícils d’oblidar com
Amantes, Amores perros o La
buena estrella. I tanmateix, l’ac-
triu assegura amb convenci-
ment absolut que a ella el tea-
tre és “amb diferència” el que
més li agrada. Amb una excep-
ció: els assajos amb públic pre-
vis a l’estrena i l’estrena,
aquells moments en què enca-
ra no és clar què succeirà amb
l’obra, quines reaccions hi hau-
rà, la posen nerviosa. En canvi,
després, sortir cada dia les tau-
les la fascina, perquè, confessa,
“ets propietària del teu espai,
del teu temps, de tot, una cosa
màgica, religiosa, molt forta,
que només els actors poden en-
tendre”. Així que aquests dies
encara li queden uns quants
nervis per passar. Sota la direc-
ció de JosepMaria Pou, aques-
ta tarda comencen les funcions
al teatre Goya de Barcelona
d’El tipo de la tumba de al lado,
un best-seller mundial de l’au-
tora sueca Katarina Mazetti
que, convertit en obra de tea-
tre amb el mateix èxit, s’es-
trenarà oficialment dijous.
A més, no hi ha espai per

amagar-se. El tipo de la tumba
de al lado és unmà amà en què
Verdú està tota sola a l’escena-
ri –una obra molt adequada en
temps de crisi– amb Antonio
Molero, amb el qual ja ha treba-
llat en obres comUnDios salva-
je. Junts, seran una parella
molt peculiar. Tant, que potser
siguin una parella impossible.
“Antonio encarna un granger
que jo conec al cementiri quan
ell visita la tomba de la seva
mare i jo, la delmeumarit”, ex-
plica Verdú. “Tots dos somdu-

es persones solitàries però
completament oposades. Jo
sóc bibliotecària, una dona for-
ta que està molt còmoda sola,
una intel·lectual que li agrada
llegir Montaigne”. El granger,
en canvi, prefereix llegir la
Guía de la cría de ganado vacu-
no. Salud, manejo y reproduc-
ción, on “surten unes vaques
que ni t’ho explico”. “El seu
personatge és pura pedra, pura
terra, i em torna boja”, prosse-
gueix Verdú, “però és impossi-
ble que dues persones sense
res en comú, formin una pare-
lla. Els uneix que estan sols, el
sexe, descobreixen coses no-
ves que ignoraven, però no fun-

ciona”, el que fa que l’obra, diu
l’actriu, sigui “en aparença di-
vertida, còmica, tendra, entra-
nyable, però que tingui un rere-
fons relativament trist i dur i
que pugui deixar un nus a l’es-
tómac”.
Verdú es mostra encantada

que la dirigeixi Pou. “Ens co-
neixíem i vaig fer de filla seva a
Vida privada. Les nostres famí-
lies són amigues i quedem per
sopar i parlar de tot. Teniamol-
tes ganes que em dirigís”. I a
més, diu, en una obra com
aquesta, que Verdú va veure a
París fa més d’un any i que és
“un d’aquests petits miracles
que succeeixen al teatre, que
va passar d’una sala molt peti-
ta a una altra de 400 especta-
dors, després a una altra de
800... Un bombonet”.c

El debat sobre la crisi del Gran Teatre es polaritza entre Unió
Liceu i Proliceumentre s’esgota la negociació

Totper l’òpera

L’actriu representa
al Goya la reeixida
obra sueca sota
la direcció de
Josep Maria Pou


