
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        05/01/2005

Secció: Exit / Agenda   Pàg:64

'EL TRENCANOUS', una cita tradicional per Nadal 

• Versió actual del popular ballet amb una interpretació pulcra i homogènia

MONTSE G. OTZET

COMPANYIA Ballet de Santa Coloma de Gramenet
LLOC Teatre Josep Maria de Sagarra
DATA 2 de gener

El ballet de Txaikovski reneix per Nadal a moltes ciutats del món. La tradició troba la seva raó de ser en
el contingut d'aquesta obra: una història que passa durant la vigília del dia de Nadal i en què els nens
són els verdaders protagonistes; la faula obté forma, ritme i color a través dels seus somnis i d'una
joguina de fusta: un trencanous.

El Ballet de Santa Coloma de Gramenet ofereix una versió molt personal d'El Trencanous a càrrec de
David Campos, un ballarí i coreògraf català que, després de tornar de l'estranger, on ha desenvolupat
la seva carrera, està consolidant un treball molt sòlid de dansa clàssica al nostre país. Una tasca que li
ha merescut ser companyia resident del Teatre Josep Maria de Segarra.

Cenyint-se a la realitat del seu perfil de companyia i a la dels mitjans escènics disponibles, Campos
crea una versió d'El Trencanous urbana i actual, amb una plàstica contemporània en què preval un
treball audiovisual ideat per donar solució a uns fragments originals que requereixen una gran
producció. La projecció és un bon recurs per portar la funció al terreny de la fantasia.

Afrontar un ballet clàssic de repertori demostra valor i entusiasme, però també exigeix un nivell tècnic
ferm perquè la versió no caigui en la simple caricatura. La companyia supera amb escreix els reptes i
ofereix una representació en què el millor és el nivell i l'homogeneïtat que exhibeixen els ballarins. Un
treball pulcre i rigorós en què destaquen Petra Padriànova com a Clara i Leslie Millard en el rol del
senyor Drosselmayer.
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