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El veterà coreògraf presenta al Tívoli, amb el Tokio Asami Ballet, un espectacle amb música de la banda britànica

Roland Petit i Pink Floyd es
retroben 32 anys després

El Teatre Tívoli obre demà la
temporada amb un plat fort:
Pink Floyd Ballet, de Roland Petit,
a càrrec de la companyia japo-
nesat Tokio Asami Ballet. L’obra
és una versió de la peça estre-
nada l’any 1973 a la Salle Va-
lliers de Marsella, on la llegen-
dària formació britànica va ac-
tuar en directe.

Pink Floyd Ballet, que serà a
Barcelona fins al dia 4, es va es-
trenar el febrer del 2004 a Tò-
quio amb un gran èxit de pú-
blic. El mateix Petit espera que

això també es traslladi a Bar-
celona: “M’agradaria que l’obra
tingués la mateixa acollida que
al Japó, perquè tot ha anat
sobre rodes”. Tot i això, reco-
neix que l’ambient serà dife-
rent: “El Tívoli és més íntim
que on hem actuat al Japó, cosa
que farà que l’espectacle sigui
molt més concentrat”, explica
Petit. Després de l’estada a Bar-
celona, Petit i el Tokio Asami
Ballet es traslladaran al teatre
Champs Elysées de París, on
Petit va estrenar la seva pri-
mera coreografia ara fa 60
anys, i tot seguit a Biarritz.

El coreògraf no viatja sol.
L’acompanyen Benjamin Pech

i Isabelle Ciaravola, primers ba-
llarins del ballet de l’Òpera de
París; Raimondo Rebeck, pri-
mer ballarí de l’Òpera de Ber-
lín; el mongol Altakhuyag Du-
garai i l’street dancer (ballarí de
carrer) Slyde; i, finalment, Ta-
miyo Kusakari, Ken Kicuchi i
40 ballarins més de la compa-
nyia nipona.

Què es trobarà la gent que
s’acosti al Tívoli? “És dansa clàs-
sica però a la vegada és un ball
d’uns ritmes que tothom po-
dria ballar pel carrer”, explica
el coreògraf. Petit també des-
vela que l’espectacle no té de-
coració i que la llum “és l’únic
efecte especial que veurà el pú-
blic”. Tot i això, es manté la in-
cògnita de si es podrà comptar
amb les projeccions d’imatges
i els raigs làser que va haver-hi
al Japó, ja que el Tívoli té unes
característiques que no asse-
guren que aquests dos recursos
puguin funcionar. Fonts del te-
atre van explicar ahir a l’AVUI
que quan arribin (avui mateix)
els aparells provinents del país
asiàtic, es faran les proves que
determinaran si es poden uti-
litzar o no.

L’extravertit Petit té temps de
fer una mirada al passat i re-
cordar com va tenir la idea de
crear un ballet a partir de la
música de Pink Floyd: “La meva
filla, que llavors tenia 14 anys,
em va deixar escoltar la seva
música. Jo hi tenia alguna re-
ticència, però em van agradar
i em van venir algunes idees al
cap. Els vaig anar a veure a Lon-
dres i van estar encantats amb
la idea. Vam tardar molt poc a
idear el projecte i com havia de
funcionar”. Tot i el bon resul-
tat de la funció, Petit reconeix
que ha perdut el contacte amb
els membres de la banda.

El coreògraf, d’altra banda,
no dubta ni un instant a l’hora
de defensar el ballet clàssic: “És
el més difícil, però també el
més bell del món. Per ballar-lo,

però, s’ha de tenir talent, cosa
que no s’aconsegueix així com
així. Si l’arribes a dominar ets
capaç de ballar qualsevol cosa”.
També és interessant saber es-
coltar el diagnòstic que una fi-
gura internacional com Petit fa
de la salut de la dansa: “No fal-
ten ballarins, perquè cada cop
n’hi ha més i millors. El que sí
que es troben a faltar són els
coreògrafs. I és que els directors
no volen córrer riscos i opten
sempre per la mateixa gent, tot
i que n’hi hagi d’altra amb
molt talent. Realment és com
si estiguéssim fent cinema
sense director: hi ha alguna
cosa que falla”, es lamenta.

Fundada per la coreògrafa
Akiko Tachibana i la seva filla,
Asami Maki (actual presidenta)
l’any 1956, Tokio Asami Ballet
és la companyia de dansa clàs-
sica més important del Japó. El
seu repertori consta de més de
150 obres, des de ballets tradi-
cionals nipons fins a clàssics

del repertori occidental.
Roland Petit va començar a

treballar amb la companyia ja-
ponesa l’any 2001, amb la cre-
ació de Duke Ellington Ballet. A
aquesta coreografia n’hi van se-
guir d’altres, com Notre-Dame de
Paris, L’Arlesienne, Tout Satie i Le
Jeune Homme et la Mort.

Roland Petit es retroba amb un espectacle que va estrenar el 1972
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Pel coreògraf
francès, “el ballet
clàssic és el més

difícil, però també
el més bell del

món”

Jaume Ventura
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Demà
s’estrena al
Teatre Tívoli
el ‘Pink

Floyd Ballet’, la nova
versió de l’obra del
coreògraf francès
Roland Petit que ja
havia vist la llum
l’any 1973 i que ha
estat un èxit al Japó.

El Tokio Asami Ballet en acció durant una escena del muntatge
AVUI

25 poblacions del país
s’obren a la música
folk d’arreu del món
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Més de
trenta
actuacions
de

formacions d’arreu
del món integren la
programació de les
XXXIII Jornades
Internacionals
Folklòriques de
Catalunya.

Demà a la nit (22 h), a la Carpa
de la Platja de Calella, es dóna
el tret de sortida d’aquest cer-
tamen que s’allargarà fins a
l’11 de setembre. Calmúquia,
Cuba, Indonèsia, Romania, Ud-
múrtia, Xile i Euskadi seran els
països i regions convidats
d’aquest any, amb grups que
oferiran més de trenta actua-
cions repartides per tot el ter-
ritori català.

En l’edició d’enguany parti-
ciparan l’Esbart Dansaire del
Centre Moral d’Arenys de
Munt, la Companyia de Dansa
Estatal Oirati de Calmúquia (al
baix Volga), el conjut artístic

Maraguán de Cuba, Sangar Tari
Puri Gita Nusantara d’Indonè-
sia, el conjunt floklòric roma-
nès Cununa Carpatilor, la Com-
panyia Estatal de Dansa Tanok
d’Udmúrtia (als Urals), el Ballet
Folclórico de Chile Bafochi i els
bascos d’Elai-Alai Dantzari Tal-
dea.

Sabadell, Calaf, Pineda de
Mar, l’Hospitalet de Llobregat,
Vilanova i la Geltrú, Sant Car-
les de la Ràpita, Santa Susanna,
Sant Pere de Ribes, Llorenç del
Penedès, Santa Coloma de Gra-
menet, Bellpuig, Sant Fruitós
de Bages, la Llagosta, Molins de
Rei, Montblanc, Cubelles, Ra-
jadell, Malgrat de Mar, Sant
Just Desvern, Alforja, Sant An-
dreu de Llavaneres, el Vendrell
i Arenys de Munt són les po-
blacions que acolliran les ac-
tuacions d’aquests grups. Ca-
lella serà l’encarregada de
donar la benvinguda amb una
cercavila pels carrers més cèn-
trics de la localitat.

A banda de les actuacions
previstes, els dies 2, 3 i 4, al
matí, a la plaça de la Constitu-
ció de Calella s’oferiran uns ta-
llers per ensenyar danses po-
pulars a la gent que s’hi vulgui
acostar. Udmúrtia, Romania i
Xile seran les encarregades de
realitzar els tallers.

Mirant cap al futur, Petit re-
coneix que té ganes de “fer
coses noves”, com ara una obra
inspirada en quadres d’un pin-
tor xinès o un espectacle amb
un cor de nens. Tot i això,
s’acaba queixant d’una cosa:
“Sempre em demanen que faci
el mateix”.


