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L’exballarina i actual di-
rectora de la Bolshoi Ba-
llet Academy, Marina
Leonova, entén que és bo
per als estudiants de clàs-
sica que actuïn davant
d’altres públics fora de
Rússia. Els ballarins de
l’Acadèmia, que habitual-
ment comencen la carrera
als 10 anys i que es profes-
sionalitzen a partir dels 18,
fan aquesta gira aprofitant
les vacances escolars (al-
ternen l’ensenyament ge-
neral amb la dansa). Leo-
nova està convençuda que
l’experiència els projecta-
rà la seva carrera. El cartell
que han decidit presentar
alterna la popularitat
(Trencanous) amb una pe-
ça que atraurà el públic
més especialitzat: Grigo-
rovitx ha repescat antigues
coreografies de La Fille
Mal Gardée estrenada el
1789 a Bordeus i les ha re-
compost fusionant-les. El
resultat va impactar a
Moscou i ara espera sor-
prendre a Barcelona, ja
que la peça alterna la tèc-
nica de la clàssica amb la
pantomima en una drama-
túrgia enèrgica i còmica

amb ballarins. Incorporar
el Trencanous fa que s’ha-
gin de presentar en versió
reduïda. La Bolshoi Aca-

demy, amb 200 anys de
tradició, es presenta amb
un cos de ball d’una qua-
rantena de ballarins, d’en-

tre 14 i 17 anys. Leonova,
que també va estudiar-hi
dels 14 als 20 anys, afirma
que no ha variat l’ambient

i el rigor de l’Acadèmia.
Pel que fa al Russian

Ballet Stars, del 29 de de-
sembre al 10 de gener, es-

pera atraure els especta-
dors que van gaudir d’una
gala semblant l’agost pas-
sat al Liceu. El format per-
met el lluïment de prime-
res espases de les princi-
pals companyies russes
(Bolshoi, Mariinsky, Sta-
nislavsky i Eifman). Són
fragments, una altra vega-
da, d’uns 15 minuts de du-
rada, cosa que garanteix la
màxima potència i con-
centració de ballarins com
Yuri Ananyan, Tatiana
Chernobovkina, Elena
Kuzmina, Farukh Ruzi-
matov, Mariya Allash,
Vladimir Neporojni i Irina
Surnieva (tots artistes ho-
norífics de Rússia). El for-
mat permet combinar les
peces més emblemàtiques
de coreografies populars
com La Bayadère, El llac
dels Cignes i Don Quixo-
te.

Bozzo remarca la quali-
tat del cartell davant d’al-
tres propostes de clàssica
d’aquest Nadal a Barcelo-
na. L’auditori del Fòrum,
per exemple, presenta un
Llac dels cignes i El Tren-
canous amb el Ballet esta-
tal rus de Rostov.

L’Acadèmia Bolxoi debuta a Catalunya
amb la première de «La Fille Mal Gardée»

El Teatre Victòria completa les tres setmanes de ballarins russos per aquest Nadal amb el retorn del Russian Ballet Stars

Ivan Vasiliev, un dels ballarins del Bolshoi Ballet, que intervindrà a la gala del Russian Ballet Stars./ EL PUNT

● El Teatre Victòria arrisca aquest Nadal
amb un cartell de qualitat. Joan Lluís Boz-
zo, un dels responsables de 3xtr3s, reco-
mana a tothom aprofitar aquesta «oportu-

JORDI BORDES / Barcelona nitat única». Mai fins ara els ballarins de
l’Acadèmia Bolxoi havien actuat a Cata-
lunya. L’Acadèmia és una de les referèn-
cies imprescindibles en la dansa clàssica
mundial que explica la gran tradició i qua-

litat del ballet a Rússia. Els alumnes ac-
tuen des d’ahir i fins diumenge amb un
programa atractiu: la suite del Trencanous
(«no podíem deixar de programar-ho per
Nadal», comenta la directora) i la revisió

de La Fille Mal Gardée, estrenat novem-
bre a Moscou i que es pot veure per primer
cop fora de Rússia. Una selecció de pri-
mers ballarins a Russian Ballet Stars com-
pleten l’aposta al Victòria.

● Barcelona es gira d’es-
quena a l’art quan arriba
l’estiu. Si més no és el que
pensa Vicenç Altaió, res-
ponsable del centre Arts
Santa Mònica, situat al
capdavall de la Rambla.
«Normalment, pensem
que la riuada de visitants
que vénen a Barcelona
viatgen a la ciutat com a
turistes de sol i platja, però
això no és cert, la gran ma-
joria tenen interès per la
cultura». Per satisfer
aquesta demanda dels fo-
rasters i per animar el de-
sig local, Arts Santa Mòni-
ca presentarà una progra-
mació a l’estiu de 2010 del
mateix nivell que la resta
de l’any. El 15 de juliol (i
fins el 26 de setembre)
s’inaugurarà Barceló
abans de Barceló, 1973-
1982, que mostrarà la tra-
jectòria de l’artista centra-

da en les ciutats de Palma,
Barcelona i Tolosa de
Llenguadoc en el període
que va des dels seus pri-
mers treballs fins a la con-
sagració de l’artista a la
Documenta de Kassel, el
1982.

L’origen del punk
Complementant aquesta
oferta, a les mateixes da-
des es mostrarà The Lon-
don punk tapes, on es mos-
traran les cintes de vídeo
que va enregistrar Jordi
Valls entre el 1976 i 1977 a
Londres en les què es recu-
llen els primers concerts
de la més florida escena
punk: Sex Pistols, Clash,
The Damned, Subway
Sect, Billi Idol & Genera-
tion X, The Slits i Buzz-
coks. Completarà el triplet
estiuenc Projecte Alícia, la
interpretació gràfica que
va fer l’artista holandès

Pat Andrea dels llibres de
Lewis Carrol Alícia al país
de les meravelles i A través
del mirall.

La programació de 2010
d’Arts Santa Mònica, a
més de reivindicar cor-
rents musicals i artistes en
el seu vessant històric,
també reivindicarà el seu
hàbitat natural: la Rambla.
Per això presentarà La
Rambla per dins i per fora,
amb el treball fotogràfic
conjunt del català Jordi
Bernadó, especialista a
mostrar la intensitat aní-
mica dels paratges que fo-
tografia, i de l’italià Mas-
simo Vitali. La mostra es
presentarà el 21 d’abril i es
presentarà conjuntament
amb una exposició fruït de
l’experiència de l’estada
de l’artista Mireia Masó a
l’Atlàntida i de l’exposició
Desplazamientos amb
obres de David Bestué i

Marc Vives, Sergio Belin-
chón, Dora García, Bleda
y Rosa i altres. Aquestes
tres mostres inclouen el
que és el concepte de lloc i
territori.

També circ
La voluntat pluridiscipli-
nar de la programació de
l’any vinent d’Arts Santa
Mònica farà que es visiti
territoris tan diversos com
ara el món del circ, mitjan-
çant l’exposició Els Rivel,
un segle de circ, la poesia
de Joan Salvat-Papasseit i
la relació entre la televisió
i les arts. També es presen-
tarà un projecte inacabat
per la seva malaurada mort
de l’artista Chema Álvar-
González i una exposició
dedicada a resseguir les
nostres avantguardes crea-
tives dedicada al composi-
tor contemporani Josep
Maria Mestres Quadreny.

Santa Mònica reivindicarà la Rambla
JAUME VIDAL/ Barcelona

Miquel Barceló vist per Joan Palou / J.P.


