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FESTIVAL DE CINE DE TORONTO

¿Funciona l’heroïna com a font 
d’inspiració a l’hora de crear músi-
ca? Considerant el rol essencial que 
aquesta droga ha jugat en les carre-
res i les vides –i les morts– de molts 
artistes, és legítim preguntar-ho. 
«Els que es dediquen a l’art estan 

en guerra permanent amb les seves 
ansietats», opina Ethan Hawke, que 
a Born to be blue, en la pell del trompe-
tista de jazz Chet Baker, ofereix un 
dels millors treballs de la seva carre-
ra. «No crec que l’heroïna ajudés Ba-
ker a tocar. Però crec que ell estava 
convençut que sí que ho feia».
 Era qüestió de temps que es filmés 
una pel·lícula com Born to be blue, diri-
gida per Robert Budreau i estrenada 
fa poc al Festival de Toronto. La vida 
del músic sempre va estar vinculada 

al cinema. La seva impactant bellesa 
de joventut –li deien «el James Dean 
del jazz»– li va proporcionar diversos 
treballs com a actor als anys 50; i al fi-
nal de la seva vida, totalment consu-
mit per les drogues, va protagonit-
zar per a Bruce Webber el magistral 
documental Let’s get lost (1988). 
 Així mateix, el productor Dino 
De Laurentiis va intentar convèncer-
lo el 1960 perquè protagonitzés el 
seu propi biopic i, de fet, Born to be blue 
sembla adoptar la forma d’aquella 
pel·lícula que no es va arribar a fer 
mai. «No és un retrat de Chet Baker 
sinó sobre la seva llegenda», aclareix 
Hawke. «Hem treballat amb ella trac-
tant d’extreure’n alguna cosa genu-
ïna». Considerant l’obsessió de Ho-
llywood per convertir les biografies 
musicals en estereotipades narraci-
ons d’ascens i caiguda, l’enfocament 
adoptat és una alenada d’aire fresc. 
«Hem reimaginat un moment clau de 
la seva vida, la segona meitat dels 60, 
en què semblava destinat a llançar 

per la borda la seva carrera». 
 L’actor comparteix diverses si-
milituds facials amb Baker –les gal-
tes enfonsades, la mirada plena de 
melancolia–, i no solament con-
verteix la seva interpretació en un 
equilibri perfecte de candidesa, ar-
rogància i turment sinó que resul-
ta totalment convincent tant emu-
lant l’estil del jazzman a la trompeta 
com interpretant alguns dels seus 
grans èxits com a cantant, particu-
larment My funny Valentine. «Resul-
ta molt atractiu donar vida a algú 
amb tant de talent i alhora amb tant 
de dolor, i que rep tanta atenció pe-
rò a la vegada se sent tan sol». Men-
tre li donava vida, afegeix Hawke, 
no va poder evitar pensar en el seu 
bon amic l’actor Philip Seymour 
Hoffman, mort  l’any passat de so-
bredosi. «Tant Chet com Philip van 
pagar un preu molt alt per la seva 
creativitat. ¿Va valdre  la pena? No 
sé què respondre. Però el món se-
ria molt pitjor sense el seu art». H33 Ethan Hawke, a Toronto.
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Tamara Rojo,cigne 
blanc i cigne negre
3La directora artística i ballarina de l’English National 
Ballet presenta una versió d’‘El llac dels cignes’
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T
amara Rojo torna aquesta 
nit al Liceu per primera ve-
gada en el doble rol de di-
rectora de l’English Natio-

nal Ballet (ENB) i com una de les pro-
tagonistes d’una nova versió fidel 
però actual d’El llac dels cignes, tot un 
clàssic. De moment Rojo ja ha triom-
fat, almenys a la taquilla, ja que no 
queda ni una entrada per a les cinc 
funcions previstes. La ballarina es-
panyola, que des del 2012 capitane-
ja la prestigiosa companyia anglesa, 
interpretarà l’exigent doble paper 
de cigne blanc i cigne negre demà i 
dissabte amb Isaac Hernández com 
a parella en el rol de príncep.
  Aquesta nit, Rojo cedeix la glòria 
de l’estrena al Liceu a Alina Cojoca-
ru i David Trzensimiech, que també 
actuaran divendres. «Jo ja he realit-
zat moltes estrenes en la meva car-
rera. Ara no acostumo a fer-ho, lle-
vat que m’ho demani el coreògraf », 
explica Rojo, que als 16 anys va de-
butar al Liceu amb la companyia de 
Víctor Ullate. «Com que sóc jo qui de-
cideix, més m’estimo ballar sense la 
pressió afegida de l’estrena, i més en-
cara tenint en la nostra companyia 
ballarins de la qualitat i la categoria 
d’Alina».
 Diumenge, l’última funció comp-
tarà amb Erina Takahashi i Yohan 
Acosta, nebot del cubà Carlos Acos-
ta. «Els tres repartiments són fantàs-
tics i molt diferents perquè cada in-
tèrpret té unes qualitats particulars. 

Un clàssic es pot fer de moltes mane-
res», diu Rojo. «Els ballarins d’avui 
són atletes. No es mouen com fa 100 
anys. Més enllà de la seva potència 
física, com que estan preparats tant 
en ballet clàssic com en contempora-
ni, els nostres ballarins poden oferir 
un enorme ventall de moviments», 
afegeix. La primera parella que actu-
arà, la formada per Cojocaru i Trzen-
simiech, que és primer ballarí de 
l’Òpera de Bucarest, és molt poètica. 
«Ella és molt lírica i el seu príncep és 
de línies molt belles i molt clàssic», 

comenta la directora. «Isaac, que és 
un ballarí mexicà de 25 anys, molt 
jove, i jo som més temperamentals, 
més llatins». L’última parella és una 
mescla. «Erina és una primera balla-
rina amb molta experiència i Yohan 
té un gran virtuosisme».
 Ningú coneix del cert com va ser  
la versió original d’aquest famós ba-
llet amb música de Txaikovski i core-
ografia de Julius Reisinger estrenat 
el 1877 al Teatre Bolxoi de Moscou, 
que va passar a la història arran de 
l’èxit de la versió posterior feta per 
Marius Petipà i Lev Ivanov, estrena-
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da al Mariinski de Sant Petersburg. 
La coreografia que Derek Deane ha 
realitzat per a l’English National Ba-
llet aquest 2015 respecta els quatre 
actes i segueix al màxim la versió de 
Petipà. «Després de la revolució rus-
sa, el Regne Unit va ser un dels pri-
mers països d’absorbir el llegat del 
ballet rus. La nostra versió és al més 
semblant possible a la coreografia 
de Petipà», indica Rojo. 

CONTRAST / Aquesta nova producció 
potencia l’oposició entre la dolça i 
innocent Odette i la seductora i pèr-
fida Odile. A l’hora de triar entre tots 
dos, Tamara no es decanta per cap 
dels dos personatges. «No sóc cigne 
blanc ni cigne negre. Potencialment 
tots podem ser qualsevol cosa».   
 El llac dels cignes no passa mai de 
moda perquè aborda temes univer-
sals com l’amor, l’atracció, l’enveja i 
el poder. «Però, igual que passa amb 
les obres de Shakespeare, és necessa-
ri reinterpretar els clàssics», declara, 
conscient de la importància de con-
nectar amb nous públics; malgrat 
que no a qualsevol preu. Rojo no va 
estar gens d’acord amb la visió que 
Darren Aronofsky va oferir del ballet 
en la popular pel·lícula Cisne negro, 
que ella qualifica de «paròdia sense 
gràcia».  
 Als 41 anys, Rojo ja es planteja 
deixar pas a les noves generacions, 
tot i que no té pressa. La dansa és la 
seva vida. «No em veig a casa mirant 
la tele. Segur que seguiré lligada a la 
dansa d’una altra manera». H

La ballarina 
espanyola actuarà  
en les funcions de 
demà i dissabte amb 
Isaac Hernández

33 Tamara Rojo, fotografiada ahir al Liceu.


