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● El president del Gremi
d’Editors de Barcelona i
Catalunya, Antoni Comas,
va confirmar ahir la notí-
cia publicada dijous al dia-
ri El País segons la qual el
Saló del Llibre, que diri-
geix des del 2006, es deixa
d’organitzar. «Vam fer
una aposta de tres anys i
després de celebrar la ter-
cera edició al novembre

hem fet balanç i veiem que
el saló no té prou públic ni
agents del món del llibre»,
comentava ahir Comas.
«Perquè un esdeveniment
d’aquestes característi-
ques tingui èxit, cal la
complicitat total del con-
junt del sector i el seu su-
port, que no hem tingut, i
les eines de màrqueting
per promoure’l.»

Pel president, la situació

al recinte firal de Montjuïc
no ha estat cap «proble-
ma», sinó la manca d’im-
plicació: «Sant Jordi és la
nostra fira del llibre de de-
bò i aquí tothom s’hi im-
plica. Volíem crear una al-
tra polaritat per fomentar
la lectura i atreure més lec-
tors, però podria ser que
amb Sant Jordi en tinguem
prou.»

D’altra banda, Comas

va explicar que des de fa
un any i mig tenen entre
mans un projecte «molt di-
ferent» del saló, però no va
voler avançar res. El Saló
del Llibre l’organitzava la
Fundació del Llibre al no-
vembre, just després del
Líber i de la Fira del Llibre
de Frankfurt. Va engegar
el 2005 i va atreure 60.000
visitants en la primera edi-
ció i 75.000 en la segona.

El Saló del Llibre desapareix
per «manca de suport» dels editors

V.G./ Barcelona

n dels reptes de qualsevol ballarí és inter-
pretar el paper que encarna més enllà de la
seva complexitat tècnica, una dificultat

que s’incrementa en ballets romàntics com ara El
llac dels cignes, en què es tira de la pantomima per
explicar l’argument de la història. En aquest sentit,
val a dir que Viengsay Valdés, que dijous va estre-
nar el paper de la reina dels cignes al capdavant del
Ballet Nacional de Cuba, està feta tot un camaleó. I
és un compliment. És capaç de ficar-se en la pell
d’Odette, un cigne dolç i fràgil –una dona que vol
però no gosa, que diu sí per retirar-se tot seguit– i
poc després en el d’Odile (el cigne que en el darrer
acte intenta seduir el príncep seguint les ordres del
maligne Rothbart, el bruixot) i projectar maldat
amb la mirada, per no dir foc, i fer de femme fatale
sense problemes. I això no és tot, Valdés va fer gala
d’una tècnica impecable amb uns fouetés  enreves-
sadíssims que van deixar el públic, a banda de bo-
cabadat, amb mal de mans de tant aplaudir. Amb
uns equilibris sobrenaturals i unes transicions sub-
tils, la ballarina cubana va fer creïble aquest perso-
natge fantàstic, tot superant amb escreix la prova de
l’aleteig: els seus braços semblaven tenir vida prò-
pia.

Però el Ballet Nacional de Cuba va aportar al Tí-
voli una pila d’altres sorpreses agradables per als
balletòmans/nes que posen en evidència que a Cu-
ba ja poden estar canviant les coses, que el pilar del
ballet, art nacional per excel·lència, sembla resistir.
El primer ballarí masculí, Rómel Frómeta, va ser
un príncep d’ensomni digne de qualsevol princesa
encantada: amorós i tendre fent de partenaire, po-
tent i vigorós en els grans salts, deixava en evidèn-
cia les dimensions reduïdes de l’escenari. Els pas-
satges corals de cignes del segon acte estaven per-
fectament polits i van encendre algun somriure en-
tre el públic amb els seus gestos innovadors –segell
d’Alonso–, com ara quan imiten, repartits en dos
grups als laterals, l’esvelt coll dels cignes amb un
braç alçat. Llàstima, un cop més, de l’embolcall es-
tètic que desmereix la qualitat dels ballarins. Alie-
na als daurats i a les purpurines, Alicia Alonso, au-
tèntica protagonista de la nit, va sortir al final de
l’espectacle a rebre onades d’aplaudiments.
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Alonso sobre l’original de Marius Petipa i Lev

Ivànov, amb música de Txaikovski. Ballet Nacional

de Cuba, dirigit per Alicia Alonso.

Lloc i dia: Teatre Tívoli, 8 de maig.
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Viengsay Valdés i Rómel Frómeta, en un assaig./ T.A.


