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LES BALLETS TROCKADERO, una divertida paròdia 

Un espectacle que no s'han de perdre ni els amants ni els detractors del ballet clàssic
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¿Qui es pot resistir a uns ballarins transformistes que interpreten rols femenins de ballet clàssic? Ningú,
i menys quan troben el punt just per no caure en el ridícul.
Veure alts, baixos, prims i fornits homes vestits amb tutú i sabatilles de puntes sense depilar ja és tot un
poema, una visió que s'exagera quan els ballarins es dediquen a interpretar rols en què la feminitat i una
aurèola etèria són una part important del personatge que parodien.
L'èxit de Les Ballets Trockadero recau en el fet que darrere de la caricatura no s'hi amaga la mediocritat,
perquè els membres d'aquest grup exhibeixen una base tècnica lloable, amb un domini de les puntes i
d'un saber moure's sota els requisits d'un tutú que moltes ballarines voldrien.
Un altre factor que contribueix a l'èxit és el fet que aquesta companyia interpreta ballets clàssics de
repertori i que manté els fragments coreogràfics originals de les obres. D'aquesta manera, passos a dos
i variacions coreogràfiques de grup històriques, es veuen amanides per uns esdeveniments que
s'amaguen darrere de la rigidesa i de l'elegància que caracteritza el ballet clàssic. Ensopegades,
disputes, gestos descarats hi afegeixen una mica d'humor i mostren al que hi ha davant i darrere de
l'escenari.
El programa format per cinc obres, entre elles Go for barocco, i unes variacions de Paquita, troba els
millors moments en les històries etèries i d'amors. El segon acte d'El llac dels cignes permet disfrutar
d'una insòlita trobada entre el príncep Siegfried i la princesa Odette, convertida en cigne, al mateix
temps que el famós pas a quatre queda registrat com un divertiment.
Per una altra part, La mort del cigne, de Saint-Saëns, desmantella el mite existent al voltant de la
ballarina estrella. El pas a dos del Don Quixot no només concedeix treure suc a un dels ballets que
requereixen un grau més alt de virtuosisme tècnic, sinó que va permetre aplaudir amb ganes els
ballarins protagonistes, Fernando Medina i Manolo Molina.
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