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Aus migratòries que vénen amb el 
fred, són uns quants els ballarins 
russos que cada any s’aixopluguen 
als nostres teatres durant el Nadal. 
Aquí troben un públic desnodrit de 
talents clàssics, que els abraça 
amb aplaudiments calorosos a 
canvi d’una mica del rigor 
acadèmic i dels contes de fades, 
dones volàtils i amors sense fi. Una 
simbiosi perfecta.

Aquesta vegada es tracta del 
Ballet de Moscou de Timur 
Fayziev, una companyia clàssica 
fundada fa vint anys per integrar 
les figures naixents que ell mateix 
havia format des de l’acadèmia 
que dirigia a la capital russa. Allí 
seguia els postulats de la tècnica 
clàssica Vagànova, impulsada des 
del Bolxoi, però amb la introducció 
de l’element interpretatiu profund 
provinent de Konstantín 
Stanislavski, caracteritzat per l’ús 
de les emocions internes en la 
interpretació teatral (i que va ser la 
llavor de l’Actors Studio de Nova 
York, per on han passat molts dels 
mites de Hollywood). 

Amb aquests elements, l’intern 
del temperament dramàtic, sumat 

al més extern del virtuosisme físic, 
es creen ballarins-actors amb els 
quals vehicular la història fins al 
cor dels espectadors, sense 
necessitat d’altres artificis 
escenogràfics. 

Com a exemple, les dues grans 
partitures per a ballet compostes 
per Txaikovski que ens duran al 
teatre Coliseum: El llac dels cignes i 
el Trencanous, interpretades pel 
gran ballarí Dimitry Smirnov. El 
primer ballet ens explica la 
història del príncep Sigfrid que 
s’enamora d’un cigne que en 
realitat és una noia, Odette, 
caiguda sota el malefici del malvat 
bruixot Rothbart. La segona obra 
és un conte de Nadal on Clara rep 
per regal un trencanous; però quan 
arriba la nit, la joguina es 
transforma en un príncep que la 
protegeix contra els ratolins i la 
condueix fins al Regne dels Dolços.
 
EL LLAC DELS CIGNES
Coliseum 
Del 7 a l’11 de desembre 
EL TRENCANOUS
Coliseum 
Del 14 al 18 de desembre

Que vénen els russos
Amb tutús i malles apretades, el Ballet de 
Moscou ve al Coliseum. Per Bàrbara Raubert

Contes de fades, mètode Stanislavski i sucre.
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