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Campos converteix 
Giselle en una 
dona maltractada

MARTA CERVERA
BARCELONA

El coreògraf 
presenta la seva versió 
del clàssic del ballet  
al Teatre Sagarra

R
enovar-se o morir. David 
Campos ha optat per la pri-
mera opció i estrena avui 
la seva moderna i actual vi-

sió de Giselle, un clàssic del ballet que 
barreja amb la llegenda catalana de 
les Dones d’aigua, dones mitològiques 
que vivien en estanys, fonts i rius. La 
companyia del coreògraf presenta 
la seva particular versió de Giselle –la 
protagonista és víctima de la violèn-
cia masclista– al Teatre Sagarra de 
Santa Coloma de Gramenet.
 «Vull atraure al ballet el públic 
 jove», comenta Campos. El coreògraf 
ha alleugerit l’obra. «Mantenim l’es-
sència de Giselle. Les puntes hi són pe-
rò també hi ha un vestuari modern 
a la primera part perquè els prota-
gonistes són joves d’avui. En canvi, 

a la segona part, que és més fantasi-
osa, la roba és més clàssica», destaca 
Campos, que ha també ha transfor-
mat la música original d’Adolphe 
Adam. «Alguns acords sonen amb 
més estrèpit del que és habitual», re-
coneix el ballarí, la versió del qual 
dura una hora i mitja, amb pausa 
 inclosa.
 «Ha sigut agradable participar 
en el procés de creació», diu Jesús 
Pastor, gran ballarí madrileny con-
vidat especialment per interpretar 
Albrecht. En el muntatge fa parella 
amb Aileen Gallinera, que encarna 
aquesta moderna Giselle.

PETONS SALVADORS / A l’obra origi-
nal ella és una adolescent que mor 
d’amor al ser traïda pel seu primer 
nòvio. Ara, en canvi, el seu espe-
rit, en lloc de reunir-se al bosc amb 
els venjatius fantasmes de dones 
 mortes abans de casar-se, es despla-
çarà al fons d’un llac recreat amb 
videomuntatges on habiten les do-
nes d’aigua. Allà només els petons 
de Giselle impediran que Albrecht 
mori. H

33 David Campos, amb un cartell del nou muntatge.

EL PERIÓDICO

ENDESA  RENOVA EL SEU COMPROMÍS  
AMB EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

ENDESA, en reconeixement a la tasca del TEATRE NACIONAL DE CATALUN-
YA dins el món del teatre, la cultura i la societat civil, continua aquesta temporada 
2010-2011 com a Patrocinador del TNC per desena temporada consecutiva.
Alfred Fort, Administrador General del TNC, Josep Maria Rovira, Director Gene-
ral a Catalunya de Endesa i Romà Cuyàs, President del Consell d’Administració 
del TNC en el moment de l’encaixada de mans que simbolitza aquest acte.


