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PEL·LÍCULES LUXE MODA REIALESA ESTIL ARTISTES

L a gelosia professional a
la meca del ballet ha
tornat a esbombar-se

en públic en un dels pitjors
moments per a la imatge del
teatre Bolxoi. La primera ba-
llarina, Svetlana Zakhàrova,
ha renunciat a participar en la
representació del ballet One-
gin, segons els mitjans russos
com a protesta per no haver
estat elegida per a l’estrena
del proper 12 de juliol.
Segons el diari Izvéstia, a

Zakhàrova, que assajava el pa-
per de Tatiana Làrina al cos-
tat del ballarí dels Estats
Units David Hallberg, no li va
agradar que fos elegida com a
segona ballarina. Com a pro-

testa, va abandonar els assa-
jos. La direcció ha intentat
mitjançar, assegura el rotatiu,
ja que en aquests moments
més que mai li agradaria dis-
posar dels ballarins més co-
neguts.
La portaveu del Bolxoi, Ka-

terinaNovíkova, va confirmar

ahir que Zakhàrova no ballarà
a Onegin. “Es va anunciar que
Svetlana participaria en dos
espectacles de l’estrena. Ara
mateix, ella no està disposada
a fer comentaris, però es pot
suposar que ha pres aquesta
decisió a causa del desacord
amb els directors sobre la
composició dels ballarins. El
teatre Bolxoi no té possibilitat
d’influir en aquesta situació,
ja que segons el contracte
l’equip l’elegeixen els direc-
tors, en aquest cas, el director
artístic del ballet de Stuttgart,
Reid Anderson”, va explicar
Novíkova.
Onegin és un clàssic del ba-

llet, obra del coreògraf John
Cranko, que va adaptar la no-
vel·la en vers Eugene Onegin,
d’AleksandrPuixkin, ambmú-
sica de Txaikovski.
Anteriorment, Zakhàrova

va dir que el paper de Tatiana
era molt important per a ella.
“És estrany que fins ara
aquest ballet no hagués arri-
bat a Rússia. Alguns ballarins
russos ja l’han ballat, però per
a mi serà una primera vegada
i una veritable estrena. Estic
molt preocupada pel resultat
final”, havia dit la genial balla-
rina. La protesta de Zakhàro-
va s’ha conegut després de di-
versos escàndols quehan afec-
tat els últims temps el teatre
Bolxoi. Elmés rellevant ha es-
tat l’atac amb àcid que va pa-
tir el gener passat el director
artístic de la companyia, Ser-
guei Filin, i que el podria dei-
xar cec.c
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Llanerosquenovanprosperar

E ls executius de laDis-
ney es preparen en
aquests moments
per a la vergonya
que pot ser la pitjor

per a l’estudi després que elmarç
de l’any passat John Carter es va
estavellar tot just després d’enlai-
rar-se. Aquell cataclisme, que va
deixar a la taquilla només uns 73
milions de dòlars (56 milions en
euros) quan la pel·lícula n’havia
costat 250 (192
milions en euros),
va acabar costant
la feina a molta
gent al poderós es-
tudi, i va obligar a
un fer un replan-
tejament de l’es-
tratègia cinemato-
gràfica.
Malgrat que El

Llanero Solitario
té una de les estre-
lles més taquille-
res de Holly-
wood, Johnny
Depp, ha debutat a la taquilla
molt per darrere de Gru, el meu
dolent preferit, 2, la seqüela de la
pel·lícula animada que distri-
bueix la Universal.

Si serveix com a mostra,
abans-d’ahir, vigília del dia de la
Independència dels Estats Units,
Gru, el meu dolent preferit, 2 va
obtenir entre 30 i 35 milions de
dòlars (entre 23 i 37 en euros),
triplicant la xifra recaptada per
El Llanero Solitario, l’ambiciós
western dirigit per Gore Ver-
binski, realitzador de les tres
primeres pel·lícules de Piratas
del Caribe, calculada entre 11 i 12
milions de dòlars (entre 8.5 i 9.2
en euros).
Mentre que la comèdia anima-

da va costar 76 milions de dòlars
(58 en euros),El Llanero Solitario

va requerir 250milions de lamo-
neda verda (192 en euros) només
per rodar-la, a la qual cosa s’ha
de sumar una altra xifra conside-
rable utilitzada en promoció.
Decidits que la pel·lícula no

passés inadvertida, Disney va por-
tar periodistes de tot el món fins
a Santa Fe, NouMèxic, on Depp i
la resta de l’elenc van posar elmi-
llor de tots plegats per ajudar al
llançament. Mentre s’estima que
Gru, el meu dolent preferit, 2 con-
clourà el cap de setmana llarg del
4 de juliol amb 120milions de dò-
lars de recaptació (92 en euros),
els càlculs més optimistes parlen

de 60 milions (46 en euros) per a
El Llanero... D’altres creuen que
les males crítiques que ha rebut
la pel·lícula poden fer baixar
aquesta xifra considerablement.
Encara que hagi obtingut 60 mi-
lions de dòlars, d’acord amb la pu-
blicació The Hollywood Reporter
la pel·lícula hauria d’estar un bon

temps a la carte-
llera i ser un gran
èxit a la resta del

mónper recuperar la fortuna que
Disney ha invertit en el projecte.
La bona notícia és que la deci-

dida posició dels màxims caps de
l’estudi el 2011, els qui van deci-
dir suspendre el projecte llevat
que es reduís el gegantí pressu-
post, evitarà que les pèrdues si-
guin encara més grans.

Svetlana Zakhàrova, en una imatge del 2012 a Nova York

Johnny Depp i Armie Hammer presenten el film a Rússia
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]Hollywood somia des de fa
anys fer reviure el Llanero
Solitario i, potser motivat
per l’extraordinari èxit que
va tenir Clayton Moore du-
rant els anys quaranta i cin-
quanta, a les últimes tres dè-
cades ha intentat crear una
vegada i una altra una nova
franquícia, sense que els re-
sultats hagin estat els espe-
rats. Exactament deu anys
enrere, el canal de televisió
de la Warner Brothers va
posar el galant juvenil Chad
Michael Murray a fer del
justicier emmascarat, acom-
panyat de Nathaniel Arcand

com a Toro, amb l’esperança
que servís després per llan-
çar una sèrie. El resultat i els
ràtings van deixar molt a de-
sitjar, per la qual cosa no hi
va haver una segona part.
Però, sens dubte, el cas més
vistós és el de La leyenda del
Llanero Solitario, un intent
d’Universal el 1981 de crear
una franquícia que va acabar
estrepitosament malament.
El problema més gran va ser
la decisió del director Wil-
liam A. Fraker de contractar
un actor sense experiència al
cinema, Klinton Spilsbury,
perquè comencés la carrera
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Disney temque l’última gran producció
es converteixi en un fracàs

Servei especial

Tot i que té Johnny
Depp al film, és
difícil que Disney
recuperi la inversió de
250 milions de dòlars
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Zakhàrova no ballarà
a ‘Onegin’ en
protesta per no
haver estat elegida
per al paper principal
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