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Per als públics, El llac dels
cignes és un espectacle
fascinant,perquèlamúsi
ca, l’estil i el virtuosisme
tècnic es conjuguen en

aquesthistòric granclàssicde ladan
sa de tots els temps. I per als artistes
resultaunaobra inesgotable. Sempre
estem buscant detalls i revisant
aquest ballet, provant de perfeccio
narlo dins de l’estil i l’època. Li diria
que és un repte permanent. A més a
més,unadelesvirtutsdelclassicisme
éslasevapossibilitatderevelarnoves
personalitats com a intèrprets. Tam
bé per això sempre cal tornar a veu
re’l per, amés de gaudir dels èxits de
sempre,descobrirelsnousvalors”.
Qui parla així és Alicia Alonso, la

míticaballarinaque, als 95 anys, con
tinua exercint de directora del Ballet
NacionaldeCuba ideconselleradels
seus artistes. De gira per Espanya,
aquest Llac seu que es veurà des de
demà i finsdiumenge alTívoli serà el
segon de la rentrée barcelonina. Què
aportaelBalletdeCubarespectedela
versióde l’EnglishNational queesva
veureal setembrealLiceu?
“Doncs aporta la nostra versió, to

talment diferent en alguns sentits.
Sempreésbopoder comparar i apre
ciarl’essènciadel’escolacubana”,diu

ViegsayValdés,primeraballarinaala
qual es veurà enel difícil doble paper
d’Odile/Odette (els dies 23 i 25). “A
un Llac sempre se li treumolt partit,
és un dels meus papers preferits
–apunta– perquè és un repte. Tècni
cament tens al davant buscar múlti
plespirouettesenels32fuetés,trobar
equilibris sostinguts en els adagios,
executarelcontroldepuntes... lanos
tra escola també es caracteritza per
aquest control a lespuntes, el domini
de l’eix perpendicular a terra”. I en

cara afegeix: “El llac és el clàssicmés
universal, i cada cop que vagis a veu
re’l el quecomptaésqueet transmeti
la història, que et transporti. I això
s’aconsegueix amb una bona execu
ció,unanetedat,unahonestedatenel
ball. Perquè tant si veambmésoamb
menys producció... un Llac, al final,
sempre garanteix l’espectacle per la
sevameraqualitat”.
ExplicaViegsay –el seunomsigni

fica Victòria en l’idioma laosià (va

néixer a l’Havana però els pares van
serelsprimersambaixadorsaLaos)–
que quan té l’oportunitat de ballar
amb artistes de fora, ja sigui amb el
Mariinsky o convidada pel ballet de
Washington o el del Japó, no deixa
mai de mostrar l’escola cubana. “El
quesíquemiroésd’enriquirmeamb
l’experiència, com quan vaig ballar
amb Ivan Vassíliev a Nova York, i
amb les seves versions russes. Jo
mantinc aquesta forma extravertida
cubana, lamusicalitat i aquesta certa
sensualitat en el ball, ja que encara
que sigui ballet clàssic sempre porta
una dolçor i una part femenina. Què
millor que ara aBarcelona, protegida
per la meva companyia, per mostrar
aquest potencial tècnic i artístic dels
cubans!”, explica.
I ésqueCuba, comdiuValdés, està

envoga.“Estanpassantcosesqueens
donen ànim; havia de passar tard o
d’hora. Les relacions renovades amb
els Estats Units ens ajuden sobretot
artísticament”. I què n’opina Alicia
Alonso, com viu aquest moment his
tòric? “Amb tranquil∙litat, atenció i
optimisme,però senseprecipitarme
a extreure’n conclusions definitives.
Em sembla positiu, tot i que queda
moltcamíperfer, jaqueelbloqueiges
manté virtualment intacte”, puntua
litza la diva. A l’estrena de demà se la
veurà possiblement en alguna llotja
delTívoli.Ellanos’hoperdmai.!

Josep Maria Ruiz Simon

Patrons i protegits

Se soldirquePubliOvidiNasóva serdesterrat
perOctaviAugustaTomis,a lacostaocciden
tal delmarNegre.Enunaelegia de lesTriste-
ses explica, sense donarne detalls, que les

causes de l’exili van ser un poema i un error. Durant
seglesnos’hadeixatdefercàbalessobreels fetsesca
brosos de què va poder ser testimoni o en què va po
der intervenir i sobre les impertinències literàries
que podrien haver motivat l’ordre imperial. I s’han
omplert carretades de fulls presentant Ovidi com el
paradigma de l’escriptor desterrat que converteix
l’exili en tema literari. Però, des de fa unes dècades,
circula una teoria (la defensada per Fitton Brown a
The unreality of Ovid’s tomitan exile, 1985) que argu
mentaqueOvidimainovahaverdemarxardeRoma
i que l’exili eraunproductede la imaginaciódel poe
ta, que semblaquevanconstruir sobre aquesta ficció
lesobresqueenparlen.VoltairevaremarcaralDicci
onari Filosòfic que, d’acord amb les lleis de la Repú
blica, Ovidi no podia ser privat de la seva pàtria i que
elquelivapassareraunaprovadel’esclavitudenquè
vivienels romans sota el principat d’August. Si l’exili
d’Ovidi fos una ficció literària, aquesta prova deixa
ria de serho.Voltaire tambéva criticar els elogis ex
cessius que Ovidi va dedicar des de l’exili al tirà i al
seu successor Tiberi, amb qui es volia regraciar. I va
afegir, amb cert cinisme, que es pot perdonar l’elogi
excessiu a un príncep que etmima, però que nome
reix perdó qui s’humilia tractant com un déu aquell
que el maltracta. La teoria de Fitton Brown ofereix,
sensdubte, unavisiómoltmés complaentdel poeta.
La teoria de JeanYves Maleuvre sobre l’Eneida

també ofereix una visió amable de Virgili, un altre
dels grans poetes de la Roma d’August (La mort de

Virgile d’après Ho-
race et Ovide,
1992). Sempre
s’havia dit, sense
que això fos neces
sàriament una crí
tica, que l’Eneida
era una obra de
propaganda i legi
timació al servei

del nou règim. Maleuvre sosté, pel contrari, que
transmetia, entre línies, la dissidènciade l’escriptor i
que, per això, en descobrirho, l’emperador el va fer
matar. Fitton Brown excusa August d’una ordre de
desterrament il∙legal iMaleuvre l’acusad’unassassi
nat.Però si aquell excusavaAugustperhavermagni
ficatlaimaginaciód’Ovidi,aquestl’acusadedaurarla
llibertat creativadeVirgili.
Al pròleg a l’obra de Maleuvre, Joël Thomas co

menta queVirgili era un “artista” i que, per tant,mai
nohauriapogutacomodarsea lavoluntat sempre ti
rànica del poder. Es tracta d’un prejudici ben bonic.
A tothomli agradapensarqueelsbons literats, i fins i
tot els no tan bons, són esperits lliures i insubmisos.
La servitud dels intel∙lectuals respecte al poder que
creuen que els pot afavorir és vista, en canvi, comun
fetantiestètic.Ésseguramentperaquestmotiuquela
realitat (tan romana i habitual) dels escriptors que
busquen prosperar escrivint per a les causes dels
patronsqueelsprotegeixentendeixavuia la invisibi
litat.

Atothomliagrada
pensarqueelsbons
literatssónesperits
lliures i insubmisos

Té sentit que els dos ballets clàssics que recalen a Barcelona aquest inici
de temporada programin ‘El llac’? El Nacional de Cuba en té la resposta

Cignea la cubana

NANCY REYES

Viegsay Valdés en el paper d’Odile/Odette; l’estrella cubana ballarà al Tívoli els dies 23 i 25

“Peralsartistesés
unaobra inesgotable;
sempreestembuscant
detalls i revisantaquest
ballet”,diuAliciaAlonso


