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REPORTATGE

Senyors amb puntes i tutús 

Els intèrprets transvestits del Ballet Trockadero aporten atreviment i humor a la dansa

MARTA CERVERA / BARCELONA

El seu somni era ballar com les dones, amb puntes i tutús. Amb aquesta idea uns quants professionals
de la dansa, tots homes, van crear el 1974 el Ballet Trockadero de Montecarlo, un nom altisonant per a
una companyia que va començar a fer els seus primers passos a l'off Broadway. Aquesta nit debuten a
Barcelona, al Teatre Novedades, amb un programa amb els seus millors números: El llac dels cignes,
en versió abreujada, Go for Barocco i Paquita, coreografia arquetípica de Petipa que acomiada el xou.
Veure homes corpulents i amb pèl al pit balancejant-se com princeses sobre sabatilles roses ja és per si
mateix còmic. Si a això s'hi suma l'exageració dels gestos i els tics de les companyies russes,
l'espectacle està garantit. "En l'humor el nostre límit és el bon gust. De fet, encara que no és un
espectacle per a nens, és apropiat per a ells", afirma Tory Dobrin, director artístic de la companyia.
Els Trocks, com popularment se'ls coneix, treballen amb rigor el tractament dels ballets clàssics,
respectant-ne l'estructura i els moviments. Tenen 40 peces en repertori, tant de la vella escola com
contemporànies. "Els 14 ballarins del grup treballen molt dur. La seva tècnica és la mateixa que la de les
dones però el seu vocabulari, diferent". Encara que la seva intenció no és competir amb les dones, han
comprovat que la fortalesa física més gran dels homes permet fer més i millors girs. "El més dur és
acostumar-te a les puntes. Trigues uns tres mesos a perdre'ls la por i ballar, i un any a sentir-t'hi a gust",
diu Dobrin, que abans de fer-se càrrec de la companyia va ser un dels seus intèrprets. Un dels
problemes més habituals és trobar material de la seva talla. "No sempre és fàcil trobar sabatilles del 44".

COMPETÈNCIA RUSSA
Només hi ha una companyia russa que pot fer-los ombra: el Ballet Masculí de Sant Petersburg. "Tenim
poca cosa a veure. El seu objectiu és demostrar que els homes poden ballar millor que les dones. El
nostre objectiu és fer passar una bona estona, amb ballet de primer nivell". Admet que la potència
masculina permet abordar la dansa d'una altra manera. "No tenim el refinament de les dones. La nostra
manera de ballar és més d'atac. Al ser més forts, podem atacar les peces amb més energia".
Encara que la companyia és cent per cent viril, a vegades han ballat amb llegendes del ballet femení en
gales especials. Maia Plissetskaia va ser de les primeres a compartir escenari amb ells. També ho han
fet Leanne Benjamin, del Royal Ballet, i Evelyn Glennie, estrella del Cunningham Ballet.
Tot i la bona marxa de la companyia, amb 28 anys de vida, els Trocks van témer per la seva continuïtat
a finals dels 80, quan la por a la sida i l'onada de conservadorisme als Estats Units gairebé els asfixia.
"El Govern de dretes no veia amb bons ulls un grup com el nostre i els programadors van deixar de
contractar-nos", recorda Dobrin. L'únic problema que té actualment la companyia és que els seus
ballarins, entre els quals hi ha un barceloní, no es volen retirar. ¿En quin altre lloc podran ser Giselle i el
Quixot?

Els ballarins del Ballet Trockadero de Montecarlo, en una
fotografia promocional. Foto: EL PERIÓDICO
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