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Tamara Rojo i l’English National Ballet obren la minsa
temporada dansística del Liceu amb ‘El llac dels cignes’

Aquest rarplaer
deveureballet

MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

T
amaraRojotenia16anysquanva
trepitjar l’escenari del Liceuper
primera vegada. Llavors ballava
amb la companyia de Víctor
Ullate i va ser allà on va comen

çar la seva carrera professional. El seu vincle
amb el Gran Teatre té quelcom de familiar,
per la qual cosa el seu retorn avui, convertida
en directora artística de l’English National
Ballet, una de les companyies europees amb
més projecció, és sens dubte remarcable. So
bretot quan es tracta de l’única gran compa
nyia de clàssic que recalarà a Barcelona
aquesta temporada, per interpretar aquesta

vegadaelclàssicentreelsclàssics.Noescansa
elpúblicdeveureElllacdelscignes?Nofatant
que el va portarÁngelCorella–la temporada
20112012– a aquestmateix teatre, quan l’es
tel∙lar ballarí encara somiava arrelar la seva
companyiaaBarcelona.IperTamaraRojo,es
tractad’untítolobligatperaellaoelfaperde
voció? “El llac dels cignes és com fer un Sha
kespeare, no et cansesmai de fer els clàssics.
Etdonenl’oportunitatdereinterpretartemes

humansque sónuniversals: l’amor, la traïció,
l’enveja, elpoder. Igualqueamb les tragèdies
gregues, seguirem durant milers d’anys ac
ceptantaquests clàssics”, comentaenunaro
da de premsa matinera. Tamara Rojo és una
gran treballadora, de les que s’aixeca d’hora i
mesuralessevesparaules,abansdellançarse
alsassajosamblacompanyia.
De les cinc funcions –d’avui a diumenge–,

l’estrella espanyola intervindrà en dues, de
mà i dissabte. I amb un partenarie mexicà,
IsaacHernández, que ha estat primer ballarí
a SanFrancisco i Amsterdam, i que es va afe
gir a la companyia britànica la temporada
passada. Tàndem llatí, doncs. Però són cinc
vetllades amb tres parelles diferents Per què
noballaTamaraRojoa l’estrenad’avui?
“Noho acostumo a fer, comadirectora ar

tística no em sembla bé. Només si són estre
nes de peces els coreògrafs de les quals han
volgutqueballésjo.Laveritatésqueemvafe
nomenal, és un plaer poder ballar sense
aquestapressióde l’estrena, i tenintgentcom
l’Alina...” Efectivament, la romanesa Alina
Cojocaru,queesvaincorporaral’EnglishNa
tional fa un parell d’anys havent estat princi
pal del Royal Ballet, és estrella reconeguda.
Hauria estat magnífic veurela a La dama de
les camèlies, Onegin oManon. Tant se val, un
cignesempreésbenvingut,encaraqueaquest
cop el príncepno serà l’increïble–però lesio
nat–AlejandroVirelles, sinó un convidat po
lonès,DawidTrzensimiech,aquiesdisputen
coreògrafs de nou encuny... Wayne McGre
gor, ChristopherWheeldon, David Dawson,
Alexei Ratmansky. Així doncs, avui i diven
dres el lirisme està garantit amb aquest tàn

dem arribat de l’Est. L’última funció queda
per a la japonesaErinaTakahashi i el virtuós
cubàYonahAcosta,nebotdeCarlosAcosta.
La versió deDereckDeane que porta l’En

glishNationalvol ser fidel a l’originaldePeti
pa, tenint en compte que “realment ningúno
sap quina és aquesta versió, ja que en la seva
època ningú no escrivia: els primers escrits
són de 20 anys després demorir ell”, apunta
Rojo. “No imitem, però, el que feien aquells
ballarins;elsd’avuisónatletesambunventall

demovimentsinimaginableenaquellaèpoca.
Només respectem la coreografia i l’estil. El
RegneUnit va ser el primer país que amb els
emigratsdelarevolucióvaabsorbirelsballets
clàssics. I elRoyalvarespectarPetipa”.
Quina sensació li produeix a una figura ar

ribadade labonançadansísticadeLondresel
buit de grans companyies que es viu aquí?
“Sempreveigunpúblicmoltcalorós,gentque
esgotalesentrades,quesempreenvolmés.El
públic téganesdeveuredansadequalitat”.!

CÉSAR RANGEL

Tamara Rojo, sòbria i elegant, a la porta del Gran Teatre del Liceu ahir

MARICEL CHAVARRÍA Barcelona

Desprésde35anysenelcàrrec,Ma
nolo Bertrand deixa la presidència
de la Societat del Gran Teatre del
Liceu, la dels antics propietaris del
coliseu líric barceloní que conser
ven el dret de servitud personal i
perpètua sobre el 43%de localitats.
Haestatmésdetresdècadesenquè
ha vist canvis importants en l’enti
tat, especialment durant la recons
trucciódelteatre,quanvacontribu
ir a la creació del consorci. Agafa el
relleu l’enginyerJavierColl.

“Podria haver continuat un altre
mandat,peròésmassa temps”,deia
ahir Bertrand, de 71 anys. El seu
granmèrit va ser posar d’acord ad
ministracions i propietaris del tea

treel 1998. Inoerenpoques les ten
sions que va crear la proposta i que
el marquès d’Alella va contribuir a
apaivagar.Amés,vagarantir lapre
sènciadelaSocietatenelsòrgansde
govern i impulsar laUnióLiceu.
“EnmorirPamiasel1980,unem

presari que ho va donar tot pel tea
trefinsaarruïnarse,vaigveureque
calia funcionar com els altres tea
tresdelmón, amb laparticipacióde
les administracions públiques”,
afegeix Bertrand. Amb polítics i
mecenes, la seva presidència va
quedarensegonpla,nopastiraren
davantunasocietatambgairebémil
socis i 150anysdevida.
Ahira lanit laSocietat liva lliurar

la medalla d’or en un sopar al Saló
dels Miralls, previ homenatge al
Cercle del Liceu.Hi havia el conse
ller Mascarell i els directors gene
rals ambqui va coincidir:Busquets,
Caminal,MarcoiGuasch.Peratots,
incloenthi l’absentCullell, va tenir
paraules amables aquest home afa
ble i generósde lacultura.!

Bertranddeixa la presidència de la
Societat del Liceudesprés de 35 anys
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Manolo Bertrand amb el seu successor, Javier Coll, ahir al Liceu

“‘El llac dels cignes’ és com
un Shakespeare, et dóna
l’ocasió de reinterpretar
temes universals”, diu Rojo

ElGranTeatre
destina 2.660
entrades a
finalitats socials
BARCELONA Redacció

El Liceu se suma al programa
Apropa Cultura a fi de facilitar
l’accés a l’òpera i a la clàssica a
persones en risc d’exclusió soci
al. La iniciativa, en què partici
pen56equipamentsculturalsde
Catalunya,portaelLiceuaoferir
un2%de les localitatsdeplatea i
amfiteatredetotselsespectacles
d’aquesta temporada, xifra que
suposa 2.660 entrades. Se’n be
neficiaranmés de 1.400 entitats
socials,personesambdiscapaci
tats intel∙lectuals o físiques amb
risc d’exclusió, víctimes de vio
lènciamasclistaogentgran.!


