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Víctor&VictòriaMésbonaacollida
CRÍT ICA DE DANSACRÍT ICA D’ÒPERA

Alfaguara recupera les reveladores
classes de literatura que l’autor de

‘Rayuela’ va impartir a Berkeley el 1980

Professor
Cortázar

Julio Cortázar davant del Sena l’any 1952

Víctor Ullate Ballet -
Comunidad de Madrid

Coreografies: Seguiriya / Tres /
Après toi / Bolero
Solistes: Dorian Acosta, Sophie
Cassegrain, Marlen Fuerte,
Cristian Oliveri, Josué Ullate
Lloc i data: Teatre Victòria
(8/X/2013)

JOAQUIM NOGUERO

El Víctor Ullate Ballet troba el
seu ple sentit en l’àmbit privat del
teatre Victòria. Amb un tracta-
ment manierista que bé podria
qualificar-se de comercial, la com-
panyia balla per seduir i Ullate ha
provat que té seguidors: un públic
que valora la qualitat tècnica dels
intèrprets, l’esteticisme sibarític
de l’embolcall general i l’orienta-
ció poc o molt narrativa de la ma-
joria de peces. Quatre coreogra-
fies serveixen a la companyia per
celebrar 25 anys, reveladores dels
punts forts i febles del coreògraf.

La coreografia que recupera
l’Ullate més nítid, més fidel a l’he-
rència del seumestre Béjart, és Se-
guiriya, amb moviments perfecta-
ment tallats i els intèrprets conce-
buts comnotes sobre un espai/par-
titura delimitada per la llum. Re-
duït al moviment en estat pur,
Ullate convenç. La peça és una ex-
cel·lent presentació, una exhibició
formal sense cap altra història que
la seva doble herència hispa-
nofrancesa: allò que ha après de
Béjart aplicat sense complexos a
la tradició pròpia, una dansa mus-
culosa, enèrgica i amb caràcter.

Això es perd a les peces se-
güents, sovint per l’esteticisme
newage unamica autocontempla-
tiu en què cau. La peça estrenada,
Bolero, difícilment recorda els Ba-
llets Russos que diu que homenat-
ja, més enllà de la cita lúbrica a
Nijinski. S’alia amb un cert Béjart
quan l’ambienta en el període
d’entreguerres, però el cos de ball
semblamés demusical que de ba-
llet i els solistes acaben gairebé en
un desenvolupament de poses.c

Concert Verdi II

Intèrprets: Lola Casariego,
Elena Mosuc, Désirée Rancato-
re, Mariel Aguilar, Josep Bros,
Antonino Siragusa, Nicola
Alaimo, John Relyea. Cor i
Orquestra Simfònica del Gran
Teatre del Liceu. Dir. del cor:
José Luis Basso. Director
musical: David Giménez.
Obres: Fragments de Les vêpres
siciliennes (1855); I masnadieri
(1847); Giovanna D’Arco (1845);
Jérusalem (1847); Il trovatore
(1853); Stiffelio (1850); Un ballo
in maschera (1859); La traviata
(1853).
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (6/X/2013)

ROGER ALIER

Segon dels concerts dedicats a
Verdi ambmotiu del bicentenari
del naixement, amb obres de la
part central de la seva carrera,
començant per la grandiosa Les

vêpres siciliennes (1855); encara
avui dia no s’acaba d’entendre
com l’Òpera de París i el mateix
compositor van escollir un tema
tan poc amable per als francesos
que van haver de veure com els
sicilians els feien fora de la seva
illa amb l’ajuda dels almogàvers
(aquests només són esmentats
com de passada per un Verdi
que ignorava completament
l’existència dels catalans, per a
ell merament “aragonesi”).
Escoltant l’obertura, galant-

ment dirigida per David Gi-
ménez, un es pregunta per què
sempre s’insisteix en la deLa for-
za del destino, que té una indubta-
ble personalitat i és molt bona,
però no és l’única obertura ver-
diana de qualitat: el diumenge
mateix també David Giménez va
fer una veritable demostració de
subtilesa i domini del crescendo
orquestral amb la de Stiffelio,
extensa i fascinant pàgina simfò-
nica verdiana. John Relyea va
cantar una bona versió de la cèle-
bre ària de baix de Les vêpres, O

tuPalermo, i després es va distin-
gir també en l’ària de Massimi-
liano d’I masnadieri. Absent ara
LeoNucci, JosepBros va ser l’es-
trella principal de la vetllada,
amb àries d’aquesta i d’altres
òperes, amb una veu d’una gran
qualitat però amb alguna inco-
moditat en determinades notes
agudes.
DésiréeRancatore es va fer no-

tar amb el famós Bolero de Les
vêpres i amb altres pàgines de
gran empenta vocal, encara que
ElenaMosuc no va quedar enre-
re a les pàgines solistes amb
l’ària de Giovanna D’Arco, amb
la cèlebre i difícil ària final del
primer acte de La traviata i en
altres intervencions. Lola Casa-
riego, Mariel Aguilar, el tenor
d’aguts impecables Antonio Sira-
gusa i el baríton Nicola Alaimo
completen el repartiment;
aquest últim, a Di Provenza il
mar va poder lluir facultats, però
no acaba de convèncer la seva
manera de portar el cant, encara
que va ser fortament aplaudit.
El cor va tenir aquesta vegada

un paper merament testimonial
i el concert va ser potser més
ben rebut que el del primer dia.c

ARXIU

JUSTO BARRANCO
Barcelona

V
ull dir-los que els
agraeixo profunda-
ment la fidelitat i
l’atenció amb què
han seguit això que

no era un curs, que era alguna co-
samés, crec jo: un diàleg, un con-
tacte. Crec que som tots molt
amics. Jo els estimomolt i els do-
no les gràcies. I ara sí, ara ja”.
Ambaquestes paraules JulioCor-
tázar, l’autor d’obres mítiques
com Rayuela, o com Libro de
Manuel, s’acomiadava el novem-
bre del 1980 dels seus alumnes a
laUniversitat de Berkeley. Els ha-
via impartit vuit classes, una per
setmana, durant dos mesos, i la
connexió havia estat important. I
també les rialles, especialment
quan els llegia fragments de les
seves Historias de cronopios y de
famas. A la primera part de la
classe, donava la lliçó. A la sego-
na, Cortázar parlava amb els

alumnes de literatura, política,
música, cinema. I la transcripció
d’aquestes lliçons s’ha convertit
ara en llibre: Clases de literatura
(Alfaguara).
Un volum que permet conèi-

xer les idees literàries de Cortá-
zar explicades amb un llenguat-
ge molt proper però que, a més,
ofereix l’oportunitat de desco-
brir aspectes inèdits de la seva

creació. Com el moment en què
va decidir l’estructura de Rayue-
la: “He de dir que molts crítics
han passat moltes hores analit-
zant quina va poder ser la meva
tècnica per barrejar els capítols i
presentar-los en l’ordre irregu-
lar. La meva tècnica no és la que
els crítics s’imaginen: lameva tèc-
nica és que vaig anar a casa d’un
amic [Eduardo Jonquières] que

tenia una mena de taller gran
com aquesta aula, vaig posar tots
els capítols a terra (cada un dels
fragments anava lligat amb un
clip, un ganxo) i vaig començar a
passejar-me per entre els capí-
tols deixant petits carrers i dei-
xant-me endur per línies de
força. Allà on el final d’un capítol
enllaçava bé amb un fragment
que era per exemple un poema
d’Octavio Paz, immediatament
hi posava un parell de números i
els anava enllaçant, armant un pa-
quet que pràcticament no vaig
modificar. Em va semblar que
allà l’atzar –aquella cosa que ano-
menen l’atzar– m’estava ajudant
i havia de deixar jugar una mica
la casualitat”.
L’editor d’aquestesClases de li-

teratura, CarlesÁlvarez, que tam-
bé s’ha encarregat dels cinc vo-
lums de correspondència de l’au-
tor de Queremos tanto a Glenda,
explica que fa set o vuit anys la
vídua i marmessora de Cortázar,
Aurora Bernárdez, li va lliurar

els 15 CD amb 13 hores d’enregis-
traments d’aquestes lliçons, però
que en aquest temps s’han creuat
molts altres projectes sobre l’au-
tor pel mig fins que per fi ha arri-
bat aquest llibre. Un llibre que té
la virtut, assenyala, que parla a
gent jove però ho fa sense condes-
cendència i sense caure en les
complicades explicacions de l’es-
tructuralisme ni utilitzar “parau-
les tan lletges com prolepsi”. Ho
fa d’unamanera amable i accessi-
ble. Tant, que el que diu sembla
improvisat, espontani, però no
ho és. I a més de donar exemples
de la literatura universal per par-
lar de les seves teories sobre la
novel·la i el conte, posant exem-
ples deWilde, Kafka, Poe, Quiro-
ga o Maupassant, utilitza exem-
ples sobretot de la seva obra.
Així, diu que Libro de Manuel

és fallit en la mesura que és una
novel·la política que va acabar de
pressa –només tres anys– per do-
nar els drets d’autor als defen-
sors d’uns presos argentins. Per

això creu que a l’obra encara li
faltava un bull. O explica com es
va originar el famós relat Conti-
nuidad de los parques, on un per-
sonatge llegeix una novel·la i, sen-
se saber com, entra a formar part
de la història, on un matrimoni
planeja l’assassinat d’un home...
que és aquestmateix lector: “Cor-
tázar llegia una novel·la a casa,
sol, i va sentir un soroll estrany,
curiosament el mateix que suc-
ceïa a l’obra que llegia”, explica
Álvarez. I remarca que hi ha
grans cursos de literatura de
grans escriptors, com els de Bor-
ges o Nabokov, però pocs com
aquest de Cortázar, on els alum-
nes fins i tot li regalen discos de
jazz i on “ell no hi va a ensenyar,
sinó a comunicar”.c

A les lliçons explica
com va muntar
‘Rayuela’ posant els
capítols a terra i
passejant-hi entremig


