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a molts an s ue a ar elona 
no hem pogut gaudir d’un El llac 
dels cignes de de  s a dir  
amb els seus quatre actes, tot 
el vestuari, l’escenogra a amb 
grans llums de vidre i una 
orquestra en directe. El ballet 
cl ssic s car ssim per ai  el 
iceu continua sense 

companyia pròpia, ai las!) i el 
més habitual que trobem per les 
nostres terres són petits tastets 
d’algun ragment barre at amb 
retalls d’altres ballets, 
trosse ats i presentats sense 
cap mena d’agombolament que 
traslladin aquest art del segle 
XIX a la comprensió i les 
possibilitats del segle XXI. a 
versió de l’ENB és molt 
dedigna a l’original de arius 
etipa però est  ballada amb la 

t cnica d’avui , e plica oipa 
ra o, la directora art stica de 

la companyia anglesa que ara 
dirigei  amara o o.

nglaterra és una altra cosa, i 
si no ho ten eu clar encara, 
acosteu vos a veure El llac dels 
cignes que ara ens porten. El 
més di cil ser  triar quina 
parella volem de protagonistes: 
si la directora de la companyia i 
ballarina de gran força Tamara 

o o amb Isaac ern nde  els 
dies  i ), si la delicada lina 
Co ocaru amb a id 
Tr ensimiech  i ) o la 
perfecció de la aponesa Erina 
Ta ahashi amb onah costa el 
20).Tot depèn de com ens 
imaginem l’Odette/Odile, la 
princesa convertida en cigne per 
obra d’un bruixot, i de qui 
s’enamora el pr ncep gfrid. er 
a r o, exballarina del Ballet de 
Cuba i qualificada com “una de 
les quatre oies de la 
companyia”, el paper d’Odette 
és dels més dif cils de ballar, “ a 
que interpretar un cigne sense 
deixar la forma de ballarina no és 

gens fàcil”. I per això, quan 
s’aconsegueix, és una 
al·lucinació fantàstica: veure el 
que no hi ha i sabem que no pot 
ser, i tanmateix entenem i ens 
emociona.

mb ballarins de tot el món 
l’EN  està més enllà d’escoles, 
tot i que tant la cubana com 
l’anglesa tenen el seu pes 
internacional, i busquen  
“l’homogene t ació a través de 
l’excel·lència tècnica i art stica”, 
però impulsant que cadascun 
dels ballarins principals 
s’expressi segons la seva 
personalitat: “El més meravellós 
és que cada ballar  té un 
acostament diferent a la mateixa 
coreografia i ens la fa veure com 
si fos nova”, i per això recomana 
anar hi tots els dies. i us ho 
podeu permetre...

El llac dels cignes serà al Liceu 
del dc. 16 al dg. 20.

ELS FETS

DESPRÉS DE 21 ANYS
És el primer ‘El llac dels cignes’ 

complet –amb el pròleg i els 
seus quatre actes– acompanyat 

d’orquestra, escenografia i 
vestuari que es presenta a Barcelona 
i al Liceu des del seu incendi (1994).

90 PERSONES 
Una norantena de persones formen 

la ‘troupe’ sencera de l’ENB que 
va de gira, entre ballarins, tècnics, 

massatgistes, directors de ball, 
professors, directors d’orquestra... 

Res no queda a l’atzar.

TRES GRANS PARELLES 
Tres parelles de ballarins 

principals que són absolutament 
impressionants, fa que el més difícil 
d’acostar-se a aquest clàssic sigui 

haver de triar quin dia hi anem, 
perquè els voldríem veure tots!

Dansa

Sense additius
ura i cristal·lina, aix  és l’aigua i tota la producció d’ El llac dels 

cignes’ de l’English National Ballet. er Bàrbara Raubert

Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila
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