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DANSA // SÀTIRA TRANSVESTIDA

BALL DE RIALLADES EN TUTÚ 

El Novedades acull des d'avui les aclamades paròdies de Les Ballets Trockadero de Montecarlo

Guillem Clua

LA FITXA
Les Ballets Trockadero de Montecarlo
Local: Novedades
Dates: Fins al 4 d'abril
Horaris: Divendres, 19, 21.30 hores. Dissabte, 20, a les 18.00 i 22.00. Diumenge, 21, 18.00
Preu: De 25 a 28 euros

Són ben poques les ocasions en què la dansa aconsegueix que un es faci un tip de riure. Normalment,
quan ens acostem als teatres en què es posa en escena El llac dels cignes, Giselle o El trencanous, ho
fem amb una devoció gairebé religiosa, i qualsevol indici de rialla a la platea seria del tot impensable.
S'ha d'agrair, per tant, que hi hagi companyies com Les Ballets Trockadero de Montecarlo, un grup de
dansa clàssica integrat per homes que fan capgirar les convencions del gènere i del qual podem
disfrutar al Novedades a partir d'avui.
Fundada el 1974 per fanàtics del ballet, els Trocks --com se'ls coneix popularment-- es van proposar
parodiar les grans suites de la dansa clàssica. El seu èxit va ser espaterrant. Per primera vegada, les
intocables coreografies de Minkus i Petipa eren baixades dels altars i es posaven al servei de l'humor,
de la mà d'uns excel.lents ballarins que encarnaven les Odettes, Giselles, Dulcinees i Paquites amb
maneres de drag queens.

REPERTORI
EXTENS
En els últims 30 anys, els Trocks s'han convertit en un dels fenòmens de la dansa d'arreu del món i en
tots els àmbits, sense fer fàstics a res. Han participat en els més prestigiosos festivals i també han ballat
amb la granota Gustavo i Miss Piggy a El show de los teleñecos. Grans figures de la disciplia, com
Maya Plissetskaya o Leanne Benjamin, han participat en els seus espectacles, en un reconeixement de
la qualitat d'aquesta companyia, que no es limita a parodiar els clàssics, sinó que ho fa amb un
virtuosisme que n'hi ha per treure's el barret. Els Trocks tenen un dels repertoris més extensos que hi
ha, incloent-hi títols com Les sílfides, Don Quixot, El corsari, El llac dels cignes, Giselle, Esmeralda i
molts més.
Que un home surti a l'escenari amb unes sabatilles de punta i un tutú pot fer gràcia, però no el més
anecdòtic. Tal com assegura el seu director, Eugene McDougle, "els Trocks no són una companyia
de travestis, sinó que són uns ballarins professionals, absolutament fidels executors de les
maneres i els conceptes d'aquest estil de dansa". Així, el que de debò fascina és la capacitat dels
seus ballarins per assumir moviments que han estat concebuts per al cos femení en el rígid codi
coreogràfic clàssic. I tot això enmig d'una infinitat de gags que diverteixen igual els experts i els nous en
el gènere.
El programa que podem veure al Novedades inclou les versions reduïdes d'El llac dels cignes --la seva
peça més popular, amb coreografia de Lev Ivanov i música de Txaikovski-- i Paquita, de Marius Petipa i
música de Minkus, així com la peça Go for Barocco (moviment de Peter Anastos amb partitures de
Bach).
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Una de les claus de l'èxit humorístic del grup és que els seus 15 intèrprets no es limiten a ballar, sinó
que cadascun encarna diversos personatges, als quals són fidels durant tot el número. Així, ens trobem
amb la filla d'una ballarina de dubtosa reputació que va morir empalada a l'arc del primer violinista
mentre realitzava una sèrie de fouettés a l'escenari, o el número d'una diva vinculada al programa
espacial soviètic. El muntatge també inclou personatges masculins, és clar, que donen el contrapunt a
les estrelles del tutú.
Un últim apunt. Les Ballets Trockadero de Montecarlo no procedeixen de Mònaco com podria fer pensar
el seu nom, que no és més que una extensió de l'univers fictici i humorístic que ha creat aquest grup de
Nova York.

Les Trocks, homes que capgiren les convencions del gènere.
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